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اهلیلحت لئاسم و  ناریا : یتاحیلست  ياه  باختنا 

باتک تاصخشم 

اه لیلحت  لئاسم و  ناریا :  یتاحیلست  ياه  باختنا  : ناونع
( نارهاوخ هیملع  هزوح  ( ) ع  ) میظعلادبع ترضح  هناخباتک  : هناخباتک مان 

يدزیا زوریپ  : هدنروآدیدپ
. یمرخ رفظم  شیاریو  يدزیا ؛ زوریپ   : مجرتم

. شهوژپ تنواعم  نارادساپ  هاپس  داتس  یهدنامرف و  هدکشناد  : رشان
 - یماظن تسایـس  .= ناریا هدنوش -  تیادـه  ياهکـشوم  .= لرتنک ناریا -  يا -  هتـسه  ياهحالـس  .= ناریا يا -  هتـسه  ياهحالـس  : عوضوم

ناریا یلم -  تینما  = ناریا
1359: فیدر هرامش 

1309: ناونع دک 
اه لیلحت  لئاسم و  ناریا :  یتاحیلست  ياه  باختنا  : يدادرارق ناونع 

نارهت : راشتنا لحم 
. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  : اهتشاددای

فلا  8 9 فلا /U 264 /5: هرگنک يدنب  هدر 
355: ییوید يدنب  هدر 

تخاسرب
109:ص

همدقم

دیدج تلود  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  قارع ، لییارـسا و  نوچمه  ياهتـسه  ابیرقت  ای  ياهتـسه  تردـق  کی  هب  ناریا  ندـش  لیدـبت  لامتحا 
روهظ لاح  رد  مارآ  نئمطم و  ياهنوگ  هب  هنایمرواخ ، رد  يدـیدج  کیژتارتسا  هنزاوم  ساسا ، نیمه  رب  دـشابیم . ور  هب  ور  نآ  اب  اکیرمآ 

، ینارگن نیرتمهم  هنیمز  نیا  رد  دشاب . هتـشاد  رب  رد  یتایح ، يهقطنم  نیا  رد  اکیرمآ  عفانم  يارب  يراد  هنماد  ياهدمایپ  دناوتیم  هک  تسا 
لامتحا نیا  تسخن ، دنرادروخرب : ياهژیو  تیمها  زا  عوضوم  ود  هراب  نیا  رد  دشابیم . نآ  زا  جراخ  بارعا و  حلص  دنیارف  ندیشاپ  مه  زا 

؛ دوش لییارسا  بارعا و  نیب  يرتعیسو  يریگرد  بجوم  هدش و  جراخ  لرتنک  زا  دناوتیم  اهینیطسلف  لییارـسا و  نیب  تنوشخ  شیازفا  هک 
مادص ناوت  تفن ، ياهتمیق  ندوب  الاب  نینچمه  و  قارع ، رد  للم  نامزاس  ناسرزاب  دوبن  للم و  نامزاس  ياهمیرحت  فیعضت  هک ، نیا  مود 

تسا . هداد  شیازفا  ياهتسه  ياهحالس  همانرب  هلمج  زا  WMD)و  [ ) 1  ] یعمج راتشک  حالس  ياههمانرب  يزاسزاب  يارب  ار  نیسح 
ياهحالس  هب  ناریا  یبایتسد  راکهار  همانرب و  شیازفا  لامتحا  اهدادیور ، نیا 

هحفص 2 ] ] 

ياهتسه ياهحالـس  همانرب  زا  يریگ  شیپ  ای  نتخادنا  ریخأت  هب  تهج  یللملا  نیب  هعماج  يارب  شور  نیرترثؤم  دنکیم . رتشیب  ار  ياهتـسه 
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نیا رد  درک . دـهاوخن  يزاـسزاب  ار  دوخ  یکیژولویب  اـی  ياهتـسه  ياـههمانرب  يدـج  روط  هب  زگره  قارع  دوش  نئمطم  هک  تسا  نآ  ناریا 
هماـنرب هنیمز  رد  ار  ناریا  شـالت  هک  يدـج  یماـظن  دـیدهت  اـهنت  هک  دـنکیم  دـعاقتم  ار  هدـنناوخ  دوـخ ، هلاـقم  رد  نیبوـچ  مارهـش  هراـب ،
نانچمه قارع  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یفاک  دهاوش  هنافسأتم  دشابیم . قارع  بناج  زا  دیدهت  دیامنیم ، هیجوت  ياهتسه  ياهحالس 

هک دندیسر  پاچ  هب  باتک  ود  اریخا  دوش . هتفرگ  يدج  رایسب  دیاب  ناریا  ياهینارگن  نیاربانب ، تسا . ياهتـسه  حالـس  تخاس  هب  ممـصم 
همانرب رد  هک  یقارع -  ياهتسه  نادکیزیف  هزمح ، رـضخ  طسوت  يرگید  رلتاب و  دراچیر  ، UNSCOM تئیه وضع  نیرخآ  اهنآ  زا  یکی 

ياههمانرب همادا  هب  قارع  يربهر  ندوب  ممـصم  رگناشن  یبوخ  هب  باتک  ود  نیا  هدـمآرد . ریرحت  يهتـشر  هب  تسا -  هدرک  قارع  ياهتـسه 
هک یتادهاعم  دیآیم ، باسح  هب  للم  نامزاس  تادهاعم  نتشاگنا  هدیدان  رما  نیا  هک  دشابیم ، یعمج  راتشک  ياهحالس  رگید  ياهتسه و 

یللملا نیب  سناژآ  للم و  ناـمزاس  تینما  ياروش  ياـههمانعطق  اـب  نینچمه  میمـصت  نیا  دوریم . رامـش  هب  نآ  ياـهفرط  زا  یکی  قارع 
[ . 3 . ] دراد ضراعت  قارع -  ياهتسه  ياهتیلاعف  رب  تراظن  رومأم  داهن  (- IAEA [ ) 2  ] یمتا يژرنا 

هحفص 3 ] ] 

ياهتـسه ياهتیلاعف  زا  ینارگن  يارب  یبوخ  لیالد  دسریم  رظن  هب  نیاربانب ، دنناوخب ، ار  اهباتک  نیا  اهیناریا  دوریم  نامگ  هک  اجنآ  زا 
. دنهد رارق  رظن  دم  زا  ياهتـسه  ياهحالـس  راکهار  هلمج  زا  نیزگیاج ، لباقتم  تامادقا  زا  يدادـعت  اتـسار  نیا  رد  دنـشاب و  هتـشاد  قارع 

ناهج يربهر  يارب  دـنکیم  اعدا  هک  مادـص  يارب  یعمج  راتـشک  ياهحالـس  هک  دـنکیم  لالدتـسا  نینچ  دوخ  باتک  رد  رلتاـب  نینچمه ،
[ . 4 . ] تسا رادروخرب  یساسا  تیمها  زا  تساناوت ، هتسیاش و  يدرف  برع 

راتـشک ياهحالـس  هب  یتمیق  ره  هب  تسا  ممـصم  هک  يدرم  نیـسح -  مادـص  اب  رثؤم  هلباقم  يارب  یناهج  هعماـج  یماـکان  دـسیونیم « : وا 
دنک  هدافتسا  اهنآ  زا  شایسایس  یصخش و  فادها  بیقعت  رد  ناکما ، تروص  رد  یتح  هدرک و  هریخذ  ار  اهنآ  هتفای ، تسد  یعمج 

[ . 5 . « ] دروآیم دیدپ  یناهج  تینما  تیریدم  رد  ار  ینارحب  تسا و  یقیمع  رایسب  يهلأسم  - 
زا یکانتشحو  رایسب  ریوصت  دوخ  باتک  رد  يو  تسا . باذج  رایسب  بمب ، تخاس  هب  وا  لیامت  نیسح و  مادص  زا  هزمح  رضخ  ياههتشون 

يدایز لیالد  دهدیم . هئارا  فدـه ، نیا  هب  لین  يارب  وا  نامایب  شالت  ياهتـسه و  ياهحالـس  ندروآ  تسد  هب  يارب  نیـسح  مادـص  مزع 
نیا تازاجم  يارب  لـلم ، ناـمزاس  تینما  ياروش  ياـههمانعطق  بیوصت  لاـس 1991 و  رد  یماـظن  تسکـش  یپ  رد  قارع  هک  نی  ارب  ینبم 

هتشادن روضح  قارع  رد  یسرزاب  چیه  لاس 1998  زا  دراد . دوجو  تسا ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  ياهتسه  ياهحالـس  همانرب  نانچمه  روشک ،
اب نامز  مه  دشاب و  هدرک  تفرـشیپ  دوخ  ياهتـسه  ياههمانرب  رد  یفاک  هزادـنا  هب  تسا  نکمم  مادـص  دـهدیم  ناشن  عوضوم  نیا  تسا و 
رد تفاکش  لباق  داوم  دیرخ  يارب  ار  يرتشیب  ياهتصرف  روشک  نیا  ياهدمآرد  شیازفا  تفن ، ياهتمیق  نتفر  الاب  اهمیرحت و  فیعـضت 

ود  ای  کی  تخاس  تهج  هایس ، ياهرازاب 

هحفص 4 ] ] 

ار نآ  الامتحا  دـشاب ، هتـشاد  بمب  کی  زا  شیب  مادـص  هک  یماگنه  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  هزمح  رتکد  دـنهد . رارق  قارع  راـیتخا  رد  بمب 
، ناتسکاپ دننام  ثلاث  روشک  کی  رد  هچ  قارع و  كاخ  لخاد  رد  هچ  ياهتسه  شیامزآ  ماجنا  هک ، نیا  بلاج  [ 6 . ] درک دهاوخ  شیامزآ 

دوخ مدرم  روضح  دهاش  زین  ندرا  رصم و  نوچمه  اکیرمآ  کیدزن  نیدحتم  یتح  تخیگنا . دهاوخرب  ار  مالسا  ناهج  يهدرتسگ  تیامح 
دنهاوخ لییارـسا  زا  اکیرمآ  تیامح  لییارـسا و  ياهتـسه  ییاناوت  اب  هلباـقم  يارب  یهار  ناونع  هب  لوحت ، نیا  زا  لابقتـسا  رد  اـهنابایخ  رد 
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دوب .
بارعا و هعزانم  لـصف  لـح و  مدـع  اـب  زین  اـهیناریا  هچرگ  دز . دـهاوخ  نماد  ار  ناریا  رد  یتاـبث  یب  يدـج ، روط  هب  اهدادـیور  نیا  همه 

کیژولوئدیا یـسایس و  يهبنج  اهنآ  يارب  رتشیب  رما  نیا  هک  دـننادیم  اما  دـننزیم ، لییارـسا  هدـحتم و  تالایا  اب  تفلاخم  زا  مد  لییارـسا 
یعقاو يدیدهت  قارع  هکلب  دزادنا ، رطخ  هب  ار  اهنآ  تینما  هک  تسین  ياهلأسم  لییارـسا ، بارعا و  عوضوم  ینعی  یتایح ؛ يهبنج  هن  دراد و 

قارع رد  هدمع  لوحت  هنوگ  ره  نآ -  يربهر  تیهام  زا  رظن  فرـص  دشاب -  راک  رـس  ناریا  رد  هک  یتلود  ره  دـنکیم و  داجیا  ناریا  يارب 
ماجنارـس یمتاـخ ، يربهر  هب  نارهت  رد  ورهناـیم  لدـتعم و  ياـهورین  رگا  هک  تسا  نشور  ور ، نیا  زا  دریگیم . رظن  ریز  يدـج  روط  هب  ار 

، دنوش یتاعالطا  ياههاگتـسد  هییاضق و  هوق  یماظتنا ، حلـسم و  ياهورین  هلمج  زا  تردق  مهم  ياهرازبا  يهیلک  نتفرگ  تسد  رد  هب  قفوم 
هنیمز رد  نابلط  حالـصا  رتشیب  عقاو ، رد  دشاب . توافتم  نادـنچ  ناشرتراک  هظفاحم  ناردارب  زا  قارع  هب  تبـسن  اهنآ  شرگن  هک  تسا  دـیعب 

دباییم باتزاب  تیعقاو  نیا  رد  رما  نیا  دـنهدیم . ناشن  دوخ  زا  ناراک  هظفاحم  اب  یهجوت  لباق  ییوس  مه  هناـیارگ ، یلم  تاـساسحا  زاربا 
نیرتتخسرس  زا  یخرب  هک 

هحفص 5 ] ] 

دنراد . یلخاد  تسایس  رد  ياهنابلط  حالصا  لدتعم و  ياههاگدید  تاحیلست ، لرتنک  یللملانیب  ياههمانرب  رد  ناریا  تکراشم  نادقتنم 
یماگنه تلود  يارب  یعقاو  شلاچ  دهد ، رارق  رظن  دـم  ار  ياهتـسه  ياهراکهار  ات  دروآ  دراو  يدایز  راشف  تلود  رب  ناریا  مکاح  وج  رگا 

رد ار  دوخ  تادهعت  هتـشذگ و  زمرق  طوطخ  زا  اراکـشآ  دیاب  اجنآ  رد  هک  درادرب  مدق  ياهطقن  تمـس  هب  دوش  روبجم  هک  داد  دـهاوخ  خر 
دوش جراخ  نامیپ  زا  ینوناق  یمسر و  روط  هب  دیاب  ای  تلود  تروص ، نیا  رد  دنک . ضقن  (NPT) ياهتسه ياهحالس  شرتسگ  مدع  هنیمز 

دزادرپب و ياهتسه  تیلاعف  هب  یناهنپ ، ياهمانرب  اب  هک  نیا  ای  و  تسا ، ياهتـسه  ياهحالـس  هب  یبایتسد  یپ  رد  هک  دهد  ناشن  نایناهج  هب  ات 
ور هب  ور  یللملانیب  ياـهمیرحت  هلمج  زا  یللملا و  نیب  هعماـج  مشخ  اـب  شتیلاـعف  ندـش  شاـف  تروص  رد  هک  درخب  ناـج  هب  ار  رطخ  نیا 

دیدهت رگا  تشاد . دهاوخ  یمهم  شقن  اهیناریا  تامیمـصت  نییعت  رد  الامتحا  قارع  ياهتـسه  ياهتسایـس  دروم  رد  ماهبا  دـش . دـهاوخ 
ای تیعقوم  نآ  هب  تسا  نکمم  تخادرپ و  دهاوخ  ینیگنـس  ياهب  ناهنپ ، هچ  اراکـشآ و  هچ  ندـش  ياهتـسه  اب  ناریا  دوش ، فرط  رب  قارع 
رب هوالع  دنتسه ، هجوت  لباق  رایسب  ناریا  ياهتـسه  تاحیلـست  همانرب  یفنم  ياههبنج  دسرب . تسا ، هتـشاد  ار  نادب  یبایتسد  دیما  هک  یتردق 

یناسآ راک  زین  ياهتـسه  ياهحالـس  نیا  باترپ  يارب  مزال ، یکـشوم  ناـبیتشپ  يورین  داـجیا  یهرف ، هدـیرف  نیبوچ و  مارهـش  هتفگ  هب  نیا 
تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  مه  ریاپسا  دراچیر  هلاقم  رد  هک  روطنامه  دشابیمن .

يارب ییاـههار  نتفاـی  نینچمه  ناریا و  یتـینما  ياـهینارگن  اـهزاین و  رتـهب  كرد  يارب  [ 7  « ] نوـسکین زکرم  بلاـطم « ، نیا  هب  هجوـت  اـب 
ییاهینارگن  هب  هجوت  اب  تسا . هدز  ییاهتیلاعف  هب  تسد  ياهتسه ، ياهحالس  همانرب  نتفرگ  شیپ  رد  ناریا  ندرک  فرصنم 
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هداتفا اـج  یبوخ  هب  زین  روشک  نیا  یکـشوم  هماـنرب  دراد و  دوجو  یکیژولویب  ییایمیـش و  ياهحالـس  هنیمز  رد  ناریا  تیلاـعف  هراـبرد  هک 
هب هک  دنهدیم  لیکشت  ار  یتاحیلست  ياهمتسیس  زا  ياهقبط  ياهتسه ، ياهحالـس  دشابیم . مهم  رایـسب  ياهتـسه  ياهحالـس  هلأسم  تسا ،

دنرادروخرب . یساسا  تیمها  زا  ام ، تاعلاطم  يارب  نیاربانب  دنهدیم . رییغت  ار  هقطنم  رد  اوق  يهنزاوم  یتسار 
هک ياهنانیب  عقاو  ياهراکهار  زا  يرامـش  هب  هک  دمآ  دـنهاوخ  یپ  رد  يرگید  ياههلاقم  تسا . عوضوم  نیا  هرابرد  هلباقم  نیلوا  نتم ، نیا 
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ياهروشک شنکاو  هب  ياهتـسه ، ياهحالـس  هماـنرب  بیقعت  رد  ناریا  شـالت  تروص  رد  هک  دـنراد ، صاـصتخا  دـشابیم ، ناریا  يور  ارف 
نیا زا  يدادـعت  باـتک  نیا  رد  دوجوم  هلاـقم  راـهچ  دـنزادرپیم . سراـف  جـیلخ  یبونج  هیـشاح  ياـهروشک  لییارـسا و  هلمج  زا  هیاـسمه 

دنریگیم . رب  رد  ار  تاعوضوم 
اب هطبار  رد  ناریا  تلود  هک  دنکیم  لالدتسا  نینچ  ناریا »  ياهتسه  ياهراکهار  ناونع «  تحت  دوخ ، هلاقم  نیتسخن  رد  [ 8  ] پمک يرفج 

ياههمانرب يارب  قارع ، دـیدهت  لیلد  هب  روشک  نیا  وس  کی  زا  دـشابیم . ور  هب  ور  داـح  لـضعم  يدادـعت  اـب  دوخ  ياهتـسه  ياـهراکهار 
ياهحالــس شرتــسگ  مدــع  ناــمیپ  ياــهفرط  زا  یکی  هـک  تـسا  يروـشک  رگید ، يوـس  زا  و  دراد . یعقاو  لــیالد  دوــخ  ياهتــسه 

ياهحالـس همانرب  روشک  نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  اـکیرمآ ، یتاـعالطا  ياههاگتـسد  رتشیب  همه ، نیا  اـب  دوشیم . بوسحم  (NPT) ياهتسه
رد ار  یللملا  نیب  ياـهمیرحت  رطخ  ناریا ، يارب   NPT ضقن تسا . هتفرگ  شیپ  رد  ینوناق -  ریغ  و  ناـهنپ -  تروص  هب  ار  دوخ  ياهتـسه 

لامتحا نیاربانب  تساهنآ ، زا  هدافتسا  ای  ياهتسه و  ياهحالس  نتشاد  دصق  تین و  هدنهد  ناشن  نامیپ ، زا  ینوناق  یمسر و  جورخ  دراد . رب 
دهاوخ  رب  ار  هقطنم  ياهروشک  اکیرمآ و  دیدش  ياهشنکاو 
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یناهنپ روط  هب  ناریا  الامتحا  رـضاح ، لاـح  رد  تشاد . دـهاوخ  ناریا  تلود  تیهاـم  هب  یگتـسب  شنکاو ، نیا  تیهاـم  حطـس و  تخیگنا .
. دوشن یللملانیب  ياـهمیرحت  عضو  ثعاـب  اـت  دـنکن  روبع  زمرق  طوطخ  زا  هک  تسا  بقارم  دـنکیم و  بیقعت  ار  دوـخ  ياهتـسه  يهماـنرب 
اب ياهتسه -  ياهحالس  هدیاف  یسررب  هب  ياهتسه ، »  ياهحالس  ناریا و  کیژتارتسا  طیحم  ناونع «  تحت  دوخ  يهلاقم  رد  نیبوچ  مارهش 

ناریا رد  ياهتـسه  ياهحالـس  ناراداوه  يو ، يهدـیقع  هب  دزادرپیم . ناریا  ینوـنک  یتـینما  تیعـضو  رد  ناـشدربراک -  تیلباـق  هب  هجوـت 
لئاسم لیلحت  قیرط  زا  نیبوچ  دـنریگیم . هدـیدان  ار  کیژتارتسا  طیحم  ياهیگژیو  اـهنآ  دـننکیم . هئارا  ياهناـیارگ  یلک  ياهلالدتـسا 
يرگید رطخ  قارع ، يانثتـسا  هب  هک  دریگیم  هجیتن  نینچ  تسا ، هجاوم  اهنآ  اب  شزرم  مه  ياـهروشک  اـب  هطبار  رد  ناریا  هک  یکیژتارتسا 

رد ار  دوخ  ياهتـسه  راکهار  الامتحا  ناریا  نیبوچ ، رظن  هب  دـنکیمن . دـیدهت  ار  ناریا  دـشاب ، راهم  لباق  ياهتـسه  ياهحالـس  همانرب  اب  هک 
ناریا عفانم  يارب  ياهتـسه  ياهحالـس  تروص  نیا  ریغ  رد  اـما  تشاد ، دـهاوخ  هاـگن  ظوفحم  دوخ  يارب  قارع ، دـیدهت  دـیدجت  تروص 

دوب . دنهاوخ  رابنایز 
هب دـشابیم ، ياهتـسه  ياهحالـس  نوماریپ  یلخاد  ثحب  دروم  رد  هک  نتـشادن » ؟ اـی  نتـشاد  ناونع «  تحت  دوـخ  هلاـقم  رد  یهرف  هدـیرف 

یموهفم هچ  ثحب ، نیا  هک  نیا  ياهتـسه و  ياهحالـس  همانرب  نتفرگ  شیپ  رد  لامتحا  يهرابرد   ) ناریا رد  هدنیازف  یمومع  ثحب  یـسررب 
رب میقتـسم  روط  هب  یمومع  ثحب  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  وا ، رظن  هب  دزادرپیم . دـشاب ،) هتـشاد  دـناوتیم  ناریا  یجراخ  تسایـس  يارب 

یناریا ناگدنریگ  میمصت  هک  دوب  دهاوخ  ینوگانوگ »  راکفا  رگنشور «  لاح  نیا  اب  دراذگن ، ریثأت  هنحص  تشپ  رد  يریگ  میمـصت  دنیارف 
يداـصتقا و نیگنـس  ياـههنیزه  هب  هراـشا  نمـض  دنتـسه ، ياهتـسه  ياهحالـس  هماـنرب  فلاـخم  هک  یناـسک  دـنراد . راـک  رـس و  اـهنآ  اـب 

بیسآ  ماگنه  هب  هک  دنهنیم  انب  هدیا  نیا  رب  ار  دوخ  لالدتسا  همانرب ، نیا  یکیژولونکت  ياهتیدودحم 
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نیب طباور  هنایارگ  عقاو  هیرظن  يانبم  رب  ياهتـسه  همانرب  ناراداوه  رگید ، يوس  زا  دـباییم . شهاـک  زین  تینما  یللملا ، نیب  طـباور  ندـید 
نیا اب  دشاب . ینزهناچ  تردق  رکف  هب  رتشیب  دزادرپب و  یمومع  طباور  هب  رتمک  دـیاب  ناریا  یجراخ  تسایـس  هک  دـننکیم  لالدتـسا  للملا ،
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روشک نیا  يارب  يدروآ  تسد   CWC و NPT نوچمه یللملا  نیب  ياهنامیپ  هب  ناریا  يدنب  ياپ  هک  دندقتعم  هاگدـید  ود  ره  ریـسافت ،
تسا . هتشادن 

ناریا و یکـشوم  ياـههمانرب  ینف  ياـههبنج  هراـبرد  ثحب  هب  اـهنآ ، »  تیفرظ  ناریا و  ياـهکشوم  ناوـنع «  اـب  ریاپـسا ، دراـچیر  هلاـقم 
کیتسلاب ياهکشوم  نیب  توافت  یـسررب  هب  دوخ  يهلاقم  رد  هدنـسیون  نینچمه  دزادرپیم . اهنآ  زا  لصاح  ياهتیدودحم  اهراکهار و 

تاحیلــست باـترپ  يدــنمناوت  دروـم  رد  ار  ناریا  ياـهباختنا  سپــس  يو  دزادرپیم . اـهریغتم  رگید  تـیفرظ و  درب ، بـسح  رب  زورک  و 
دهدیم . رارق  هجوت  دروم  اهکشوم  هلیسو  هب  ار  ياهتسه  ییایمیش و  یکیژولویب ، فراعتم ،

پمک  يرفج 
ياهقطنم  کیژتارتسا  ياههمانرب  ریدم 
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ناریا ياهتسه  ياهراکهار 

هراشا

[ . 9  ] پمک يرفج 

هنیمز

يهمانرب يدادـعت  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نارگ  لیلحت  زا  يرایـسب  هدـحتم و  تالایا  یتلود  لفاحم  رتشیب 
هب هیهت و  راکهار  رود ، نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  رما  نیا  هک  دنکیم  ینابیتشپ  دنتـسه -  راکـشآ  رگید  یخرب  ناهنپ و  یخرب  هک  ياهتـسه - 

هفلؤم راهچ  هب  ناوتیم  ار  ناریا  ياهتـسه  ياههمانرب  زا  ینارگن  داد . دهاوخ  رارق  روشک  نیا  رایتخا  رد  ار  ياهتـسه  ياهحالـس  يریگراک 
درک : میسقت 

دنتسه ؛ هدش  يزیرهمانرب  ای  تخاس و  تسد  رد  تیلاعف ، لوغشم  هک  ییاهروتکار  یماظن و  ریغ  تاقیقحت   - 1
يزاـس ادـج  يارب  یتاسیــسأت  ـالامتحا  اـی  زکرم و  زا  زیرگ  موـیناروا  يزاـس  ینغ  هماـنرب  يزادـناهار  يارب  ناریا ، یناـهنپ  ياـهشالت   - 2

ددجم ؛) يروآرف   ) موینوتولپ
ياهحالـس تخاس  رد  هک  هناـگود »  دربراـک  ياراد «  مـالقا  تفاکـش و  لـباق  داوم  ینوناـق  ریغ  دـیرخ  يارب  یناریا  لـماوع  شـشوک   - 3

قباس ؛ يوروش  اپورا و  زا  اراصحنا -  هن  رتشیب -  یجراخ  عبانم  زا  دنوریم ، راک  هب  ياهتسه 
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[ . 10 . ] دشابیم یعمج  راتشک  ياهحالس  باترپ  نآ  زا  فده  الامتحا  هک  نیمز  هب  نیمز  ياهکشوم  تخاس  همانرب   - 4
، يدنبنامز یگرزب ، هنماد ، ناریا ، یماظن  یـسایس -  دـصاقم  نوچمه  یتاعوضوم  اب  ناریا ، ياهتـسه  ياهحالـس  يهرابرد  ثحب  نینچمه 

دراد . طابترا  ياهتسه  همانرب  کی  کیژتارتسا  راضم  ایازم و  یلام ، هنیزه 
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گرزب يهنایمرواخ  تابث  تینما و  يارب  یمیخو  زین  رادهنماد و  ياهدمایپ  ياراد  ياهتسه ، ياهحالس  رارقتسا  هیهت و  يارب  ناریا  میمـصت 
دهاوخ ریثأت  يزکرم  يایسآ  ایسآ و  بونج  زاقفق ، یقرش ، هنارتیدم  رد  سراف ، جیلخ  زا  رتارف  رایـسب  یقطانم  رد  یتح  رما  نیا  دوب . دهاوخ 

نوچ ییاهروشک  دوش  ثعاب  تسا  نکمم  ناریا  هناخدارز  هب  ياهتسه  ياهحالـس  دورو  زا  سرت  یطارفا ، داح و  ياهتلاح  رد  تشاذگ .
رب راوس  ناریا  ياهتسه  ياهحالس  دننزب . روشک  نیا  هیلع  یماظن  تایلمع  هب  تسد  هناریگـشیپ ، یمادقا  رد  هدحتم  تالایا  یتح  لییارـسا و 

. دنراد یکیژولویب  ای  ییایمیش  ياهحالس  رارقتسا  هب  تبسن  يرتشیب  رایـسب  کیژتارتسا  تیمها  طسوتم ، درب  اب  نیمز  هب  نیمز  ياهکشوم 
فدـه نیا  هک  نیا  دـشاب . رادروخرب  ییالاب  تیولوا  زا  دـیاب  هدـحتم  تالایا  يارب  ناریا  ياهتـسه  همانرب  زا  يریگولج  یگنوگچ  نیاربانب ،
ذاختا هار  زا  ای  هنایوج  هحلاصم  تسایـس  ذاختا  اـب  اـیآ  تسا  نینچ  رگا  ریخ و  اـی  تسا  ققحت  لـباق  ناریا ) ياهتـسه  هماـنرب  زا  يریگولج  )

هب تبـسن  اکیرمآ  تسایـس  رد  ثحب  دروم  مهم  عوضوم  دـبای ، ققحت  وحن  نیرتهب  هب  دـناوتیم  هار  ود  ره  زا  یبیکرت  ای  هلباـقم و  تساـیس 
تسا . ناریا 
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نودـب هک  نآ  تسخن  داد . رارق  هجوت  دروم  ار  یـسایس  یلیلحت و  تیعقاو  دـنچ  دـیاب  ناریا  ياهتـسه  ياهحالـس  ياهراکهار  یـسررب  رد 
دهاوخ دودحم  نارگ  لیلحت  يارب  ناریا  ياهتیلاعف  قیقد  تیهام  يهرابرد  نامگ  سدح و  هدش ، يدنبهقبط  رایسب  تاعالطا  هب  یسرتسد 

هب تبـسن  روشک  نیا  ینونک  عضوم  ندوب  ینـالقع  ثحب  روـشک ، نیا  یـسایس  نارگ  لـیلحت  ناـیم  رد  تاـعوبطم و  رد  هک  نیا  مود  دوـب .
تاـناسون طاـبترا  یگنوگچ  يهراـبرد  رتشیب  ناریا  رد  اـهثحب  يهرهوج  هک ، نیا  موس  دوشیم . رتغاد  زور  هب  زور  ياهتـسه  ياـهحالس 

دادـعت دروـم  رد  یموـمع  ثحب  ناریا  رد  هک  نیا  مراـهچ  یماـظن . اـی  ینف  لـئاسم  هـن  تـسا و  ياهتـسه  ياهحالـس  اـب  یجراـخ  تساـیس 
تسد زاین ، دروم  يژولونکت  ندروآ  مهارف  يارب  یمالسا  يروهمج  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  تسا . كدنا  برغ  ياههینایب  اهشرازگ و 

دشابیم . دنمدوس  ياهتسه  ياهحالس  تخاس  رد  میقتسم  روط  هب  هک  تسا  هدز  یناهنپ  تاراکتبا  هب 
( هاـش  ) اـکیرمآ رادـفرط  تلود  هک  دـش  داـجیا  یماـگنه  ینعی  هـهد 1960  زا  ياهتـسه ، ياهحالـس  راـکهار  یــسررب  يارب  ناریا  لـیامت 
ات زا 1980  قارع  اب  روشک  نیا  نینوخ  گنج  لاح ، نیا  اـب  دـنارورپیم . رـس  رد  ناـهج ، هقطنم و  رد  ناریا  شقن  يارب  یگرزب  ياـهوزرآ 

تلود رد  یغاد  ثحابم  دش  ببس  یناهج ، هعماج  رد  ناریا  ياوزنا  سح  گنج و  نیا  رد  ییایمیش  ياهحالـس  زا  دادغب  هدافتـسا  1988 و 
هم 1998 رد  ناتـسکاپ ، دنه و  ياهتـسه  ياهشیامزآ  نیا ، رب  نوزفا  دریذـپ . تروص  ياهتـسه  ياهحالـس  ياهتیلباق  دـیاوف و  يهرابرد 

تیوقت دندرکیم ، یقلت  یلم  عافد  یساسا  ءزج  ار  ياهتسه  ياهحالـس  ناریا  رد  هک  يدارفا  زا  هتـسد  نآ  عضوم  تالالدتـسا و  دش  ثعاب 
دهدیم . شیازفا  ار  ناریا  يریذپ  بیسآ  ساسحا  روشک ، نیا  دربرود  ياهکشوم  لییارسا و  ياهتسه  تیلباق  دوجو  هوالع ، هب  دوش .

یللملا نیب  ياهنامیپ  ربارب  رد  ناریا  تادهعت 

ماجنا  هنیمز  راهچ  رد  یعمج  راتشک  ياهحالس  هب  یبایتسد  رد  ناریا  ياهتیلاعف 
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همانرب تسا . یتوافتم  ياهشنکاو  اهریسفت و  مزلتسم  اهنیا  زا  کی  ره  یکشوم . ياهمتسیس  یکیژولویب و  ییایمیش ، ياهتـسه ، دوشیم :
. دریگ رارق  یسررب  دروم  ياهقطنم  یناهج و  تاحیلست  لرتنک  رتهدرتسگ  تاظحالم  بوچراچ  رد  دیاب  ناریا  ياهتسه  ياهحالـس  یـضرف 
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هب تبـسن  هجیتن  رد  هدرکن و  اضما  ار  (NPT) ياهتسه ياهحالـس  شرتسگ  مدع  نامیپ  هاگ  چیه  هک  لییارـسا  ناتـسکاپ و  دنه ، فالخ  رب 
، نوگانوگ یللملانیب  عماجم  رد  شرتسگ  مدع  يهمانرب  یلـصا  نارادفرط  زا  یکی  ناریا  تسا . نامیپ  نیا  وضع  ناریا  دنرادن ، يدهعت  نآ 
. تسا هدوب  دوشیم ، رازگرب  كرویوین  رد  راب  کی  لاس  جنپ  ره  هک   NPT يرگنزاب ياهسنارفنک  ونژ و  رد  حالس  علخ  هتیمک  هلمج  زا 
، هناگ ود  يرایعم  هک  تسا  هدرک  لالدتسا  مامت  تردق  اب  هعسوت ، لاح  رد  ياهروشک  رگید  هجوت  لباق  ینابیتشپ  اب  عماجم و  نیا  رد  ناریا 

لییارسا ياهتسه  همانرب  هک  ار  یلکشم  زگره  هدحتم  تالایا  لاثم ، يارب  دراد . دوجو  شرتسگ  مدع  همانرب  اب  هطبار  رد  اکیرمآ  تسایس  رد 
ياهحالـس هک  نیا  رب  ینبم  دشابیم ؛ برع  ناهج  یگـشیمه  ياهراعـش  زا  هتـشذگ  لالدتـسا  نیا  دـنکیمن و  حرطم  تسا ، هدروآ  دـیدپ 

دنتسه . ناریا  قارع و  ياهتسه  ياهيزاورپ  دنلب  يارب  یکرحم  لییارسا  ياهتسه 
هک تسا  ینعم  نادـب  نیا ، دنتـسین و   NPT نامیپ وضع  نیچ ،) هسنارف و  ایناتیرب ، هیـسور ، هدحتم ، تالایا   ) دوجوم ياهتـسه  تردـق  جـنپ 

شهاک يارب  هک  دنتسه  مزلم  اهروشک  نیا   NPT طیارش بجوم  هب  لاح ، نیا  اب  دنراد . هگن  ار  دوخ  ياهتـسه  ياهحالـس  دنناوتیم  اهنآ 
رایتخا رد  ار  ياهتـسه  یماظن  ریغ  يروآنف  هک  دناهدرک  قفاوت  نینچمه  اهروشک  نیا  دننک . شالت  يدج  روط  هب  دوخ  ياهتـسه  هناخدارز 

شهوژپ و رما  يارب  یماظن ، ریغ  ياهتسه  ياههمانرب  يهنیمز  رد  ات  دنهد  رارق  دنتسه ، ياهتسه  ياهحالس  دقاف  هک  نامیپ  وضع  ياهروشک 
دراد . دوجو  لضعم  هک  تساج  نیمه  رد  اما  دوش ؛ يرای  اهنآ  هب  يژرنا  نیمأت 

وضع  دنرادروخرب ، ياهتسه  ياهحالس  زا  یمسر  روط  هب  هک  تلود  راهچ  نیا 

هحفص 13 ] ] 

ياهيژولونکت تارداـص  زا  يریگولج  يارب  هک  دنتـسه  زین  [ 21  « ] ياهتـسه يروآ  نف  ناگدـننک  هضرع  هورگ  مان «  هب  يرگید  ناـمزاس 
دافم NPT و رد  یتاذ  یـضقانت  تسا . هدـش  یحارط  دـناهدرکن  اضما  ار   NPT هک ییاـهروشک  هب  یماـظن -  ریغ  هـلمج  زا  و  ياهتـسه - 
هب رما  نیا  دراد . دوجو  يروآ  نف  نیا  تالاقتنا  نتخاس  دودـحم  يارب  ياهتـسه ، يژولونکت  ناگدـننک  هضرع  هورگ  هبناج  کـی  تامادـقا 

یعـس لامـش  ياهروشک  ساسا ، نیا  رب  دراد . هدهع  رب  هنیمز  نیا  رد  ار  یثحابم  يربهر  ناریا  تسا و  هدش  لیدـبت  بونج  لامـش -  هلأسم 
حرطم تساهلاس  اهيدنه  هک  یلالدتـسا  نامه  ینعی  دنزاس ، مورحم  ياهتـسه  يژولونکت  هب  یـسرتسد  زا  ار  بونج  ياهروشک  دننکیم 

. تسا هدرک  دیدشت  ياهتسه  لئاسم  اب  دروخرب  یگنوگچ  دروم  رد  ار  ناریا  مشخ  هنیمز ، نیا  رد  هدحتم  تالایا  يهناگود  رایعم  دننکیم .
هنیمز رد  یلامـش  هرک  ياهتـسه  ياـهییاناوت  نداد  تسد  زا  يازا  رد  هک  نیا  رب  ینبم  تفاـی ، تسد  یتاـقفاوت  هب  یلامـش  هرک  اـب  اـکیرمآ 
ناریا اب  هباشم  ياهلماعم  هب  ندز  تسد  زا  اـکیرمآ  یلو  دـهد ؛ رارق  روشک  نیا  راـیتخا  رد  کبـس  یبآ  ياـهروتکار  ياهتـسه ، ياـهحالس 

دنکیم . عانتما 
رگید هنیمز ، نیا  رد  و  دوش ، هضرع  ناریا  هب  یماظن  ریغ  ياهتـسه  يژولونکت  دـیابن  هک  دـنکیم  يراـشفاپ  عوضوم  نیا  رب  هدـحتم  تـالایا 
قفاوم تسایـس  نیا  اب  هیـسور  دـهدیم . رارق  راشف  تحت  هلأسم  نیا  تیاعر  يارب  ار  ياهتـسه  يژولونکت  ناگدـننک  هضرع  هورگ  ياـضعا 

هدوب و ینوناق  الماک -  ینف  ظاحل  هب  ناریا - ، اب  ياهتسه  يروآنف  يهضرع  رظن  زا  روشک  نیا  طباور  هک  دنکیم  لالدتسا  نینچ  تسین و 
هب دـنبياپ  ینف  رظن  زا  زونه  ناریا  هچ  رگدـندقتعم  زین  یبرغ  ياـهروشک  دـشابیم .  NPT نامیپ لابق  رد  روشک ، نیا  تادـهعت  اب  قباـطم 

دنکیم بیقعت  ار  دوخ  ياهتـسه  ياهحالـس  يهمانرب  یناهنپ  روط  هب  روشک  نیا  لاـح  نیا  اـب  تسا ،  NPT نامیپ لابق  رد  دوخ  تادـهعت 
زا  نونکات 

هحفص 14 ] ] 

اهلیلحت لئاسم و  ناریا : یتاحیلست  ياه  www.Ghaemiyeh.comباختنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


[ ، 12  ] یمتا يژرنا  یللملا  نیب  سناژآ  هک  يزمرق  طوطخ 
ار عوـضوم  نیا  دراد . تدـم ، زارد  ياهماـنرب  بمب  تخاـس  يارب  ناریا  رگید ، تراـبع  هب  تـسا . هدرکن  روـبع  هدرک ، صخـشم  ( IAEA)

دوجو هنیمز  نیا  رد  ییاهثحب  دـناهدرک . دـییأت  لییارـسا -  ناملآ و  ایناتیرب ، اکیرمآ ، روشک -  راـهچ  مک  تسد  یتاـعالطا  ياههاگتـسد 
دوجو تیعقاو  نیا  هرابرد  یثحب  چیه  اما  دوشیم ، یتایلمع  ماگنه  هچ  دنکیم و  بیقعت  ار  یفدـه  هچ  ناریا  ياهتـسه  ياههمانرب  هک  دراد 

دنک . کمک  ياهتسه  ياهحالس  تخاس  هب  هک  دریگ  شیپ  رد  هک  ار  ییاهتیلاعف  ناریا  هک  درادن 
زا سپ  هـک  دـشابیم   IAEA یقاـحلا لـکتورپ  ود  بیوصت  اـب  روـشک  نیا  تقفاوـم  ناریا ، یللملا  نیب  هاـگیاج  ياـقترا  ياـههار  زا  یکی 
زا هـک  یلاـح  رد  قارع ، هـک  دـش  راکــشآ  ناـمز  نآ  رد  دـندش . یحارط  گــنج 1992  زا  شیپ  قارع ، اــب   IAEA راب هعجاـف  تاـیبرجت 

ار  IAEA ناسرزاب هدرک و  زاغآ  ياهتسه  ياهحالـس  هنیمز  رد  ار  یمهم  يهمانرب  یناهنپ  روط  هب  دنکیم ، لابقتـسا   IAEA ياهیسرزاب
هتخانش « 93  + 2  » همانرب ناونع  هب  هاـگ  هک  ار   IAEA لکتورپ دیدج  طرـش  ود  نامیپ ، وضع  ياهروشک  بیترت  نیدـب  تسا . هداد  بیرف 

. دندرک یحارط  ، IAEA ناسرزاب دـید  زا  كوکـشم  یناهنپ و  ياـهتیلاعف  ماـجنا  نتخاـس  راوشد  ءـالخ و  نیا  ندرک  رپ  يارب  دوشیم ،
روتکار يارب  یماظن  ریغ  ياهتـسه  يروآ  نف  نانچمه  هک  ارچ  تسا ، هدرک  يراددوخ  يهفاضا 93  هب  طورش 2  بیوصت  زا  ناریا  نونکات 

يهفاـضا 93، هب  هماـنرب 2  هب  يدـنب  ياـپ  نودـب  دـیآیم : دـیدپ  یلطاـب  رود  هجیتـن  رد  دوشیمن . هداد  رارق  روشک  نیا  راـیتخا  رد  رهـشوب 
هب ناریا 2  لاح ، نیا  اب  دوشیمن . هتفرگ  يدـج  برغ  یتاـعالطا  ياههاگتـسد  طـسوت  ناریا  ياهتـسه  تاسیـسأت  زا   IAEA ياهیسرزاب

. دروآ تسد  هب  یماـظن ، ریغ  ياهتـسه  يروآنف  ندروآ  مهارف  ساـسارب  یلماـک  دـهعت  هک  نـیا  رگم  درک  دـهاوخن  اـضما  ار  يهفاضا 93 
نیا  هک  دنتسین  دقتعم  ییاکیرمآ  تاماقم 
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ار يهفاـضا 93  هب  ناریا 2  هک  دـندقتعم  اهنآ  دـنرادن . دامتعا  ناریا  تلود  هب  اهنآ  هک  ارچ  دـشاب ، دنمـشزرا  رـضاح  لاـح  رد  ناتـسب  هدـب 
زاین بمب  تخاس  يارب  هک  ار  ینامز  تدم  دنک ، تفایرد  یماظن  ریغ  ياهتـسه  يروانف  دودحمان  تروص  هب  دناوتب  سپـس  دنک و  بیوصت 

هتـسد نآ  زا  يرتشیب  تایئزج  هک  دوب  دهاوخ  نیا  شنیدحتم  اکیرمآ و  يارب  هقلح  نیا  نتـسکش  هار  اهنت  داد . دهاوخ  شهاک  رتشیب  دراد ،
فیط لک  هتخادنا و  هرطاخم  هب  ار  یمهم  یتاعالطا  عبانم  رما  نیا  لاح ، نیا  اب  دننک . اشفا  دـنکیم ، ضقن  ار   NPT هک ناریا  ياهتیلاعف 

داد . دهاوخ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  یتاعالطا  دض  تایلمع 
هب دادرارق  نیا  رد  یسرزاب  طیارش  تسا . هدناسر  بیوصت  هب  هدرک و  اضما  ار  (CWC [ ) 13  ] ییایمیش ياهحالس  داد  رارق  نینچمه  ناریا 

. دـهدیم ناـشن  رتهناـیوج  هلخادـم  رایـسب  تاحیلـست ، لرتنک  یللملا  نیب  ياـهنامیپ  رگید  زا  ار  ناـمیپ  نیا  هک  تسا  هدـش  عضو  ياهنوگ 
میلست ( OPCW [ ) 14  ] ییایمیش ياهحالـس  عنم  نامزاس  هب  ار  ياهیمالعا  دیاب  دناهدناسر ، بیوصت  هب  ار   CWC هک ییاهروشک  يهیلک 

زا ییاهر  يارب  یتامادقا  هچ  زین  دنراد و  دناهتشاد و  لاح  رد  هتشذگ  رد  ییایمیش  ياهحالـس  رظن  زا  ییاهتیلباق  هچ  دهد  ناشن  هک  دننک 
ناریا و گنج  ینایاپ  ياههام  رد  ییایمیش  ياهحالس  همانرب  ياراد  هک  تسا  هدرک  شاف  ناریا  ساسا ، نیا  رب  دناهداد . ماجنا  اهحالس  نیا 

گنج نایرج  رد  هک  ار  یتاسیـسأت  مامت  درادن و  رایتخا  رد  ییایمیـش  حالـس  چیه  رـضاح ، لاح  رد  هک  دنکیم  اعدا  اما  تسا ، هدوب  قارع 
لفاغ یسرزاب  دروم  زونه  ناریا  دنرگنیم . دیدرت  کش و  اب  هیمالعا  نیا  هب  یبرغ ، نارظان  زا  يرایسب  تسا . هتخاس  دوبان  دوب ، هدرک  داجیا 

هک تسا  هدوـب  لـیلد  نیا  هب  رتـشیب  هلأـسم  نیا  و  تسا .) ریذـپ  ناـکما   CWC ناـمیپ طیارـش  تحت  هک  يرما   ) تسا هـتفرگن  رارق  هـناریگ 
روط  هب  زونه  رگید ، روشک  نیدنچ 
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لیمکت ارنآ  بیوصت  لـحارم  هدـحتم  تـالایا  رخاوا ، نیمه  اـت  هلمج  زا  دـناهتخاسن ؛ هدروآرب  ار  نآ  بیوصت  هب  طوبرم  تایـضتقم  لـماک 
ارچ دنربیم  دوس   CWC تیقفوم زا  يرگید ، روشک  ره  زا  شیب  اهنآ  هک  دـننکیم  لالدتـسا  نینچ  دایز  ناجیه  اـب  اـهیناریا  دوب . هدرکن 

ینامز ات  دندقتعم ، نارگلیلحت  زا  یکدنا  رامش  رگید ، يوس  زا  دناهتفرگن . رارق  قارع  دیدش  ییایمیـش  تالمح  دروم  گنج  نامز  رد  هک 
یشوپمشچ ییایمیش  ياهحالـس  راکهار  زا  ناریا  دنامب  یقاب  ییایمیـش  ياهحالـس  تیلباق  هب  زهجم  وجارجام و  یتلود  نانچمه  قارع  هک 

[ . 15 . ] درک دهاوخن 
نیا هک  نیا  لیلد  هب  اما  تسا ، نآ  ناگدـننک  اـضما  زا  ناریا  هک  تفگ  دـیاب  (، BWC [ ) 16  ] یکیژولویب ياهحالـس  نداد  رارق  دروم  رد 

ياراد اذل  تسا ، هتفریذپن  تروص  نآ  )ي  اهمهافت تشاددای   ) لکتورپ دروم  رد  زین  یقفاوت  هتفرگن و  رارق  رظن  دیدجت  دروم  زونه  دادرارق 
رواب ار  اعدا  نیا  هدحتم  تالایا  رد  یمک  نارگ  لیلحت  و  تسا ؛ دـنب  ياپ  نآ  هب  هک  دـنکیم  اعدا  ناریا  لاح ، نیا  اب  تسین . روآ  مازلا  راثآ 

دنراد .
دـشاب نآ  ياهفرط  زا  یکی  ناریا  هک  درادن  دوجو  یللملا  نیب  نامیپ  چیه  دنراد . دوجو  یتوافتم  لئاسم  ناریا ، یکـشوم  همانرب  دروم  رد 

يارب (MTCR [ ) 17  ] یکـشوم يرواـنف  لرتـنک  يهماـنرب  هچرگ  دزاـس . دودـحم  کـشوم  تخاـس  هیهت و  يارب  ار  روشک  نیا  ییاـناوت  و 
همانرب نیا  اما  تسا ، هدش  یحارط  کشوم  هب  یبایتسد  ناهاوخ  ياهتردـق  هب  هتفرـشیپ  ياهتردـق  زا  يروآ  نف  نیا  لاقتنا  زا  يریگولج 
تـسا نکمم  دنتـسه ، همانرب  نیا  وضع  ود  ره  هک  نیچ  هیـسور و  ور ، نیا  زا  دوشیمن . لامعا  يروآ  نف  نیا  ناگدـننک  تفایرد  دروم  رد 

اهنآ  تروص  نیا  رد  اما  دنشاب ، هدرک  هضرع  ناریا  هب  ار  یکشوم  يروآ  نف 
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ناریا . هن  دناهدوبن ، دنبياپ  لرتنک  همانرب  هک  دنتسه 
عون ود  روشک ، نیا  یکـشوم  همانرب  رد  دـنکیم . یقلت  شروشک  یتینما  یـسایس و  یـشم  طخ  مهم  ءزج  ار ، دوخ  یکـشوم  يهمانرب  ناریا 

یتشک دض  کشوم  ینعی  دنداد ، هئارا  اهینیچ  ادتبا  هک  تسا  یحرط  رب  ینتبم  هک  زورک  ياهکشوم  همانرب  دنتـسه : هجوت  دروم  کشوم 
یلامش هرک  تخاس  [ 20  ] گنود ون -  کشوم  يوروش و  تخاـس  [ 19  ] دوکـسا کشوم  ياهلدم  زا   MSS همانرب و  [ 18  ] مشیربا مرک 

يارب یفاک  درب  ياراد  هک  دوریم  ناـمگ  تفرگ و  رارق  شیاـمزآ  دروم  هراـبود  باهش 4  ینعی  ، SSM لدم نیرخآ  تسا . هدش  قتـشم 
هب یحیولت  هراشا  اب  تسا و  هتـشاذگ  مومع  شیامن  هب  ار  اهکشوم  نیا  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  ناریا  دـشاب . لییارـسا  نداد  رارق  فدـه 

هاگآ نآ  زا  نایناهج  ات  دوب -  هدـش  هتـشون  یـسیلگنا  نابز  هب  هک  اههینایب  زا  یکی  رد  تسا . هدرک  رداص  یبلاج  یـسایس  ياـههینایب  اـهنآ ،
هرابرد یبرغ  نارگلیلحت  نایم  رد  یثحب  [ 21 . ] دوب هدش  هراشا  اپ »  ریز  رد  اکیرمآ  ندرک  هل  لییارـسا و «  عوقولا  بیرق  مادهنا  هب  دنوش - 

هب ییاهکمک  کشوم  تیاده  ياهمتسیس  شناد و  هنیمز  رد  اهسور  نامگ ، یب  تسا . حرطم  ناریا  یکشوم  همانرب  ندوب  هتفرشیپ  نازیم 
اهنت ناریا  رگا  لاح ، نیا  اب  دراد . يدایز  هلـصاف  کشوم ، دـیلوت  لماک  ییاناوت  هب  نتفای  تسد  يهلحرم  ات  ناریا  اـما  دـناهدرک ، روشک  نیا 

همانرب نیا  دـهد ، رارق  دـیدهت  دروم  ار  دوخ  ناگیاسمه  اهنآ  يور  هب  ياهتـسه  ياهکهالک  بصن  اب  کشوم و  ود  اـی  کـی  اـب  دـهاوخب 
درک . دهاوخ  تیافک  الامتحا 
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هحفص 18 ] ] 

یعقاو یحالـس  کچوک ، هیاـسمه  کـی  اـی  لییارـسا و  يارب  یلو  تسین ، دـنمدوس  نادـنچ  یماـظن  رظن  زا  هچرگ  ناریا ، یکـشوم  هماـنرب 
دروم ياهروشک  يارب  يرطاخ  نانیمطا  دناوتیمن  رما  نیا  اما  دـشاب ، كدـنا  رایـسب  تسا  نکمم  یکـشوم  نینچ  لمع  تقد  دوب . دـهاوخ 

دنریگیم . يدج  رایسب  ار  اههمانرب  نیا  لییارسا  دننام  ییاهروشک  ور ، نیا  زا  دنک . داجیا  ناریا  فده 
ياهامیپاوه يارب  ینیـشناج  ار ،  SSM هژیو هب  کـشوم و  هعـسوت ، لاـح  رد  ياـهروشک  ریاـس  نوچمه  ناریا  هک  تسا  نیا  رگید  هلأـسم 
يرتهتفرشیپ رایسب  یگنج  ياهامیپاوه  ياراد  يدوعس  ناتـسبرع  یبرع و  هدحتم  تاراما  دننام  اکیرمآ ، نیدحتم  دنادیم . هتفرـشیپ  یگنج 

. دـنرادن یمالـسا  يروهمج  هب  هتفرـشیپ  ياـهامیپاوه  شورف  رد  یلیاـمت  یبرغ ، یلـصا  ناگدـننک  دـیلوت  هک  ارچ  دنتـسه ، ناریا  هب  تبـسن 
تهج فراـعتم ، ریغ  فراـعتم و  یگنج  ياـهکهالک  ياراد  هـک  ییاــهکشوم  تخاــس  هـیهت و  لــیالد  ناریا ، هاگدــید  زا  نیارباــنب ،

تسا . ریذپ  هیجوت  فلتخم ، نانمشد  هیلع  یماظن  ياهراکهار 
 - طباور دوبهب  تروص  رد  یتح  هدحتم -  تالایا  يارب  ناریا  یکـشوم  ياههمانرب  نتخاس  فقوتم  هک  تسا  نآ  دیؤم  بلاطم ، نیا  يهمه 

دناوتب هک  ياهراق  نیب  یکیتسلاب  ياهکشوم  تخاس  زا  ناریا  هک  تسا  نیا  دشاب ، هدننک  راودیما  دـناوتیم  هک  هچنآ  دوب . دـهاوخ  راوشد 
، کشوم يهیهت  تخاس و  اب  یتح  ناریا ، هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـنک . یـشوپ  مشچ  دـهد ، رارق  دـیدهت  دروم  ار  هدـحتم  تـالایا  هوقلاـب 

ياهتـسه يهصرع  رد  روـشک  نیا  ياـهتیلاعف  هـب  تبـسن  يرگید  يهـقبط  رد  عوـضوم  نـیا  اریز  دـنکیمن ، ضقن  ار  یللملا  نـیب  نیناوـق 
دریگیم . رارق  یتسیز ،)  ) یکیژولویب ییایمیش و 

NPT نامیپ زا  جورخ 

. دنک زاغآ  ار  دوخ  ياهتسه  ياهحالس  يهمانرب  دوش و  جراخ   NPT نامیپ زا  هیلوا ، عالطا  زا  سپ  هام  هس  دناوتیم  ناریا  ینوناق ، رظن  زا 
هک  یکانرطخ  هقطنم  هب  هجوت  اب 

هحفص 19 ] ] 

قارع و رد  نیـسح  مادص  تموکح  ندنام  راک  رـس  رب  ناتـسناغفا ، اب  روشک  نیا  طباور  رد  شنت  دوجو  هلمج : زا  دراد -  رارق  نآ  رد  ناریا 
ناریا طیارـش ، یخرب  عوقو  تروص  رد  دـننکیم  روصت  طاتحم ، نارظان  رواجم -  ياهبآ  سراـف و  جـیلخ  رد  اـکیرمآ  ناـگوان  رارقتـسا 

دزادرپب . ار  مزال  ياهب  دنادیم ، دوخ  یلم  تینما  یتایح  عفانم  هک  هچنآ  يارب  تسا  رضاح 
نیدب یتخـس  طیارـش  دسریم  رظن  هب  یلو  تسا ، هدـش  ینیبشیپ  نامیپ  زا  اضعا  جورخ  هزاجا  ، NPT نامیپ دافم  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 

هب دهد . هئارا  مادقا  نیا  يارب  ياهدننک  عناق  لیلد  دیاب  دـشاب  راک  رـس  رب  ناریا  رد  هک  یتلود  ره  ساسا ، نیا  رب  دـشاب . هدـش  عضو  روظنم ،
، دنتـسه نامیپ  عوضوم  اب  طبترم  هک  ياهداعلا  قوف  ياهدادـیور  هک «  دـهد  حیـضوت  دـیاب  تسا  ناـمیپ  نیا  وضع  هک  يروشک  یلک ، روط 

عالطا لبق  هام  هس  زا  ار  دوخ  جورخ  دـیاب  نینچمه  اهروشک  هنوگ  نیا  دـناهداد . »  رارق  دـیدهت  دروم  ار  روشک  نآ  یتاـیح  عفاـنم  هنوگچ 
هتخادنا رطخ  هب  ار  ناشیتایح  عفانم  اهروشک  نآ  رظن  زا  هک  ياهداعلاقوف  ياهدادیور  دروم  نآ  رد  هک  دننک  رـشتنم  ياهینایب  زین  و  دـنهد .

مادقا يارب  یلیالد  هچ  ناریا  هک  عوضوم  نیا  روصت  نیاربانب  دنتسه ؛ مهبم  رایسب  اترورض  طیارش  نیا  [ 22 . ] دشاب هدش  هداد  حیضوت  تسا ،
عطق رودص  دوجو  اب  قارع -  ياهتسه  ياهحالـس  همانرب  ددجم  نداتفا  نایرج  هب  لاثم ، يارب  تسین . راوشد  نادنچ  داد ، دهاوخ  هئارا  دوخ 

تلود عفانم  هک  تسا  يا  هداعلاقوف »  دادیور  نامه «  نامگ  یب  دـنکیم -  عنم  ار  یمادـقا  نینچ  هک  للم  نامزاس  تینما  ياروش  ياههمان 
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لییارـسا ناتـسکاپ ، دنه ، اب  شطباور  ریگ  مشچ  تماخو  تروص  رد  ار  لالدتـسا  نیمه  دناوتیم  ناریا  تخادنا . دهاوخ  رطخ  هب  ار  ناریا 
اب هطبار  رد  اـکیرمآ  رتحیرـص  تسایـس  رگید  یلالدتـسا  رد  نارهت  تـسا ، نـکمم  نـینچمه  دـنک . هـئارا  هـقطنم ،) ياهتـسه  تردـق  هـس  )

زا  ناریا  يهدافتسا 

هحفص 20 ] ] 

نیب لاعف  يهلباقم  نایرج  رد  تسایـس ، نیا  هک  یتروص  رد  هژیو  هب  دـنک ، یقلت  شعفانم  دـض  ار  سراف )  ) جـیلخ رد  ياهتـسه  ياـهحالس 
دوش . مالعا  سراف  جیلخ  رد  اکیرمآ  ناریا و 

اب دوب . دهاوخن  یللملانیب  نیناوق  فالخ  رما  نیا  دـنک ، يوریپ  هدـش  زیوجت  يهویـش  زا  دوش و  جراخ   NPT زا یمـسر  روط  هب  ناریا  رگا 
تیمها رما  نیا  دنک ،  NPT زا جورخ  هب  راداو  ار  ناریا  تلود  تسا  نکمم  هک  یعفانم  اـههنیزه و  زین  طیارـش و  ینیب  شیپ  رد  لاـح ، نیا 
تیمها اـهنآ  هب  رتـشیب  ناریا  هک  یطیارـش  دنـسرب و  رظن  هب  هجوـم  کـیژتارتسا  قـطنم  رباـنب  تسا  نکمم  هک  یطیارـش  نیب  دـیاب  هـک  دراد 

هک نیا  دـش . لئاق  زیامت  دوش ؛) هتفرگ  يدـج  هک  نیا  یللملانیب و  حطـس  رد  الاو  یهاگیاج  نتـشاد  هب  روشک  نیا  لـیامت  ینعی   ) دـهدیم
هب رتشیب  داد ، دـنهاوخ  ناـشن  شنکاو   NPT زا روشک  نیا  جورخ  هب  تبـسن  ناریا  ياهقطنم  ناـگیاسمه  هلمج  زا  جراـخ ، ناـهج  هنوـگچ 
هک درک  لالدتـسا  ناوتیم  لاثم ، يارب  دراد . یگتـسب  یمیمـصت -  نینچ  ذاختا  ماگنه  ناهج -  ياهروشک  ریاس  اب  ناریا  طـباور  تیعـضو 
اب جراخ ، ناهج  اب  يراکمه  هب  لیام  ارگ و  یلم  تلود  کی  ار  نآ  هک  يراکـشآ  زراب و  ياهتـسه  يورین  شریذپ  ناریا ، ناگیاسمه  يارب 
اب ناریا ،)  ) زرابم تلود  کی  ار  ییورین  نینچ  هک  نیا  ات  دوب  دـهاوخ  رتناسآ  رایـسب  دـشاب ؛ هدرک  داـجیا  یللملانیب  تیثیح  بسک  فدـه 

دشاب . هدروآ  دوجو  هب  کیژتارتسا  مهم  تادیدهت  اب  ییورایور  فده 
دیفم لییارسا ، ناتـسکاپ و  دنه ، یلامـش ، هرک  قارع ، ياهتـسه  ياهتیلاعف  هب  تبـسن  یللملا  نیب  ياهشنکاو  یـسررب  بوچراچ ، نیا  رد 

یـشان اجنآ  زا  يدودح  ات  یلامـش  هرک  قارع و  ياهتـسه  ياهتیلاعف  ربارب  رد  یللملانیب  هعماج  يهنامـصخ  رایـسب  شنکاو  دوب . دـهاوخ 
نیب هعماج  سرت  هنابلط و  گنج  راـتفر  لـیلد  هب  شنکاو ، نیا  دـناهدرک . ضقن   NPT لاـبق رد  ار  ناشتادـهعت  روشک  ود  نیا  هک  دوشیم 

، رگید تراـبع  هـب  دـشابیم . دوـخ  هیاـسمه  دـنچ  اـی  کـی  هـیلع  ياهتـسه  ياهحالــس  زا  هدافتــسا  رد  اـهروشک ، نـیا  ییاـناوت  زا  یللملا 
ياهتسه  ياهحالس  همانرب  هب  تبسن  دیدش  ياهشنکاو 

هحفص 21 ] ] 

دوب . دیدش  هزادنا  نیمه  هب  دندوبن ، زین   NPT ناگدننک اضما  زا  اهنآ  رگا  یتح  یلامش ، هرک  قارع و 
هیلع یللملانیب  نوگانوگ  ياهشنکاو  دنتسه ، ياهتسه  تردق  ناتسکاپ  دنه و  لییارسا ، هک  نیا  رب  ینبم  يدهاوش  ندمآ  تسد  هب  یپ  رد 

دننادیم همه  هک  تساهلاس  اما  تسا ، هدرکن  فارتعا  دوخ  ياهتـسه  ییاناوت  هب  یمـسر  روط  هب  زگره  لییارـسا  هچرگ  دـش . نایامن  اهنآ 
يدایز ياهثحب  اهحالـس  نیا  باـترپ  لـیاسو  زین  رارقتـسا و  لـحم  دادـعت و  يهراـبرد  دـشابیم و  ياهتـسه  بمب  ياراد  روشک  نیا  هک 
هجوت اب  ناهج ، ياهروشک  ریاس  اما  تسه ، زین  نارهت  دادغب و  رد  یعقاو  ینارگن  ثعاب  لییارسا  ياهتـسه  بمب  هک ، نیا  دوجو  اب  دوشیم .

دنرادن . یگدامآ  روشک  نیا  تازاجم  يارب  لییارسا ، بارعا و  يهعزانم  لصف  لح و  مدع  لییارسا و  یتینما  تالکشم  هب 
يزیچ نآ  زا  رتمک  اهشنکاو  نیا  اما  تسا ، هدوب  رتهنالاعف  رتدیدش و  ناتـسکاپ ، دـنه و  ياهتـسه  ياهبمب  هب  تبـسن  یللملانیب  شنکاو 
نیناوق دـندرک ، رجفنم  ار  دوخ  ياهتـسه  ياهبمب  م ،) هم 1998 . رد   ) روشک ود  ره  هک  یماگنه  تفریم . راـظتنا  لـبق  ههد  کـی  هک  دوب 
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شیب هیبنت  رما  نیا  هتشذگ ، هب  یهاگن  اب  اما  دننک ، لامعا  روشک  ود  نیا  هیلع  ییاهتازاجم  هک  درکیم  باجیا  نپاژ  هدحتم و  تالایا  یلم 
تمـسق رما  نیا  هوالع ، هب  درادن . ار  اهتازاجم  نیا  ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  نادنچ  روشک  نیا  هک  ارچ  دـشیم ؛ یقلت  ناتـسکاپ  دـح  زا 

هب تبـسن  يدایز  ینارگن  هک  یلاح  رد  تفگ ، دیاب  هزورما  دربیم . نایم  زا  ار  ناتـسکاپ  اب  طباور  رد  هدحتم  تالایا  ینزهناچ  تردق  مظعا 
دوریمن لامتحا  دوشیمن و  هدید  اهروشک  نیا  يارب  یناهج  ياهمیرحت  لامعا  تهج  یمزع  ای  لیامت  دراد ، دوجو  دنه  يهراق  هبش  تابث 

دنک . رییغت  يدوز  هب  شرگن  نیا  هک 
هب يدایز  یگتـسب  ياهتـسه ، تردق  کی  ناونع  هب  ناریا  روهظ  هک  تسا  نشور  دـجنگیم ؟ هقبط  مادـک  رد  ناریا  اهلاثم ، نیا  هب  هجوت  اب 

دراد . یللملا  نیب  یسایس  طیارش 

هحفص 22 ] ] 

هک یماـگنه  هدـحتم -  تـالایا  اـب  شطباور  رد  نارحب  دوـجو  ناـمز  رد  اـی  قارع و  اـب  گـنج  يهحوـبحب  رد  ناریا  ياهتــسه  هماـنرب  رگا 
؛ دشیم ور  هب  ور  یللملانیب  دیدش  هیبنت  اب  الامتحا  دشیم ، حرطم  درکیم -  بالقنا  رودص  زا  تبحص  زونه  ینیمخ  هللا  تیآ  ترـضح ] ]

تـسد هب  نارهت  رد  يرتشیب  تردـق  لدـتعم ، ياـهورین  رگا  سکع ، رب  درکیم . مـالعا   NPT زا ار  دوـخ  یمـسر  جورخ  ناریا  رگا  یتـح 
حلص دنیارف  مسیرورت و  رس  رب  هدحتم  تالایا  اب  ار  دوخ  مهم  فالتخا  دنتـسه و  برغ  اب  يراکمه  هب  دنمهقالع  هک  دنهد  ناشن  دندروآ و 

هب دنک ، لمحت  رتناسآ  ار  ناریا  ینوناق  ندش  ياهتسه  لاکـشا  یخرب  یللملا  نیب  هعماج  تسا  نکمم  هاگنآ  دننک ، لح  لییارـسا  بارعا و 
دبای . دوبهب  زین  طباور  ياههبنج  رگید  رگا  هژیو 

هحفص 23 ] ] 

، دوش داجیا  تسا  نکمم  ناریا  ياهتـسه  حالـس  تخاس  ياـههمانرب  هب  تبـسن  هک  ار  ییاـهشنکاو  تالـضعم و  رادومن 1 ، زا  هدافتـسا  اب 
داد : رارق  یسررب  دروم  ناوتیم 

رادومن 1 
ناریا  ياهتسه  ياهحالس  همانرب  هب  تبسن  اهشنکاو :

زا هدـمع ، ياهشالت  برغ :) اکیرمآ و  اـب  طـباور  دوبهب   ) ور هناـیم  تلود  دوشیم ؛.) جراـخ   NPT زا امـسر  ناریا   ) ینلع همانرب  هماـنرب :
لاـکیدار تلود  دوـش ؛. هدافتـسا  یللملانیب  ياـهمیرحت  اـی  روز و  زا  هک  تسا  دـیعب  اـما  ناریا . تلود  نتـشادزاب  يارب  ییاـههزیگنا  هلمج 

: همانرب برع . ور  هنایم  ياهروشک  لییارسا و  اکیرمآ ، اب  هژیو  هب  يدج ، رایسب  نارحب  عوقو  لامتحا  برغ ) اکیرمآ و  اب  هریت  رایسب  طباور  )
، يدـج رایـسب  نارحب  عوقو  برغ :) اکیرمآ و  اب  طباور  دوبهب   ) ور هناـیم  تلود  دـنکیم ؛.) ضقن  ار   NPT تادـهعت ناریا   ) یناهنپ همانرب 
. جـیاتن نیرتلوبق  لباق  ریغ  برغ :) اکیرمآ و  اب  هریت  رایـسب  طباور   ) لاکیدار تلود  للم . نامزاس  ياهمیرحت  اـهتازاجم و  يوق  لاـمتحا 

روز . زا  یلامتحا  هدافتسا  للم و  نامزاس  ياهمیرحت  هلمج  زا  دوشیم  ریذپان  بانتجا  هدمع ، ياهنارحب  عوقو 
ناریا  تسا  نکمم  اهنآ  بجوم  هب  هک  نیزگیاج  طرش  راهچ  رادومن 1 ، رد 
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هدـش هئارا  یلوحت ، نینچ  هب  تبـسن  یللملا  نیب  هعماج  یلامتحا  ياـهشنکاو  هارمه  هب  دروآرد ، ارجا  هب  ار  ياهتـسه  ياهحالـس  يهماـنرب 
دشابیم . طوبرم  ناریا  ياهتسه  تیلاعف  عون  هب  طرش  ود  ناریا و  رب  مکاح  تلود  عون  هب  طرش  ود  تسا .

دراد تسد  رد  ار  یلم  تینما  مهم  تامیمـصت  راـیتخا  هک  تسا  ورهناـیم  یتلود  ياراد  ناریا  هک  هدـش  ضرف  تسخن  تلود ، عون  دروم  رد 
، هجیتـن رد  هدـش و  هییاـضق  هوق  یتاـعالطا و  ياههاگتـسد  یماـظن ، تالیکـشت  لرتـنک  هب  قفوم  نینچمه  و  یمتاـخ ) ياـقآ  تلود  دـننام  )

يزاـسزاب هب  رتـشیب  ار  دوخ  هجوت  تلود  نیا  هک  دوشیم  ینیبشیپ  دـشاب . هدرک  رد  هب  نادـیم  زا  ار  دوـخ  راـک  هظفاـحم  هدـمع  نیفلاـخم 
هک دوریمن  راظتنا  لاح ، نیا  اب  دزاس . فوطعم  هدـحتم  تالایا  هلمج  زا  ناـهج و  ياـهروشک  اـب  طـباور  ددـجم  يرارقرب  ناریا و  داـصتقا 

هنایم تلود  دوب . دـهاوخ  رتهنامیمـص  تسه ، زورما  هک  هچنآ  زا  طباور  نیا  الامتحا  یلو  دوش ، يداع  هدـحتم  تالایا  اب  تلود  نیا  طباور 
. دزاس فرط  رب  ار  لییارـسا  هب  تبـسن  روشک  نیا  راتفر  ناریا و  شرگن  رـس  رب  دوجوم  مهم  عناوم  ات  درک  دـهاوخ  شالت  ـالامتحا  ناریا  ور 
هب تاعوضوم  زا  یخرب  رـس  رب  نآ  اب  ناوتب  هک  یتلود  دیآ ، راک  رـس  رب  ناریا  رد  تسا  راودیما  هدـحتم  تالایا  هک  تسا  یتلود  نامه  نیا 

درک . يراکمه  يداصتقا ، هنیمز  رد  هژیو 
یتح ای  شوماخ و  يورهنایم  لادـتعا و  يادـص  نآ  رد  هک  یتلود  ینعی  تسا ، ناریا  رد  لاکیدار  یتلود  دوجو  لیلحت ، نیا  رد  مود  طرش 
بزح زا  يدیدش  يدام  یظفل و  تیامح  دراد و  لییارـسا  هدحتم و  تالایا  اب  يدیدش  ینمـشد  تلود ، عون  نیا  تسا . هدش  دوبان  یلک  هب 

تحلصم طباور  تسا  نکمم  تلود  نیا  هک  یلاح  رد  [ 23 . ] دروآیم لمع  هب  یمالسا  داهج  سامح و  دننام  ینیطسلف ، ياهنامزاس  هللا و 
ناگیاسمه  اب  هنایارگ 

هحفص 25 ] ] 

يدوعس و ناتسبرع  هیکرت و  دننام  کیدزن ، ياهروشک  ياهتختیاپ  رد  يدیدش  نظ  ءوس  برغ  اب  نآ  تموصخ  دشاب ، هتشاد  دوخ  یلصا 
دروآ . دهاوخ  دیدپ  لییارسا  هژیو  هب 

رد یفخم . همانرب  ینلع و  همانرب  داد : رارق  لیلحت  دروم  ناوتیم  ار  يداینب  ياهتـسه  همانرب  ود  زین ، ناریا  ياهتـسه  همانرب  عون  اب  طاـبترا  رد 
تشاذگ دهاوخ  رانک   NPT نامیپ هب  تبسن  ار  دوخ  تادهعت  یمسر  روط  هب  ناریا  هک  تسا  هدش  ضرف  ینلع ، همانرب  ینعی  تسخن  دروم 
نینچمه درک . دهاوخ  مالعا  ياهینایب  رد  زین  ار  دوخ  جورخ  یمسر  لیالد  هداد و  عالطا  نامیپ  زا  ار  دوخ  جورخ  هام  هس  زا  روظنم  نیدب  و 

صن زا  هک  تسا  ممصم  اما  تسا ، هدرک  هبـساحم  ار  نامیپ  زا  ندش  جراخ  هب  طوبرم  تالکـشم  تارطخ و  هیلک  ناریا ، هک  دوشیم  ضرف 
دنک . يراددوخ  نامیپ  لابق  رد  دوخ  تادهعت  ضقن  زا  هجیتن  رد  هدرک و  يوریپ  نوناق 

لابق رد  دوخ  تادـهعت  ضقن  اـب  ناریا  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  طرـش  نیا  رد  دراد . سوکعم  تلاـح  اـقیقد  یفخم  هماـنرب  ینعی  مود ، طرش 
. درادیم هگن  ناهنپ   IAEA ناسرزاب زا  ار  دوخ  ینوناق  ریغ  ياهتیلاعف  وب  هدرب  شیپ  ار  دوخ  ياهتـسه  ياهحالـس  هماـنرب  ، NPT نامیپ
NPT نامیپ هب  تبـسن  ناشتادـهعت  ضقن  اـب  ار  دوخ  یفخم  ياـههمانرب  روشک  ود  نیا  تسا . قارع  یلامـش و  هرک  راـتفر  هیبش  راـتفر  نیا 

دنهدیم . ماجنا 
تروص رد  ناریا ، یتاحیلـست  یفخم  ای  ینلع  همانرب  هب  تبـسن  یللملانیب  يهعماج  شنکاو  یگنوگچ  سدـح  ناکما  طرـش ، راهچ  نیا  اـب 

دش : دهاوخ  مهارف  لاکیدار ، ای  ورهنایم  تلود  کی  ندوب  مکاح 
ضقن ار  یللملا  نیب  نیناوق  روشک  نیا  دوشیم ، ینیبشیپ  دوـش ، جراـخ   NPT زا امـسر  دـشاب و  مکاح  ناریا  رب  ورهنایم  یتلود  رگا   - 1
تـشاد راظتنا  ناوتیم  تلاح  نیا  رد  دـنک . زورب  هقطنم  رد  برغ و  رد  هژیو  هب  یللملا  نیب  هعماج  رد  يدـیدش  ینارگن  اما  درک ، دـهاوخن 

ماجنا  شاهمانرب  يارجا  زا  ناریا  ندرک  فرصنم  يارب  ياهدرتسگ  شالت  هک 
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يارب رگید  تامادـقا  یخرب  يداصتقا و  يراکمه  یتینما ، يراکمه  هلمج  زا  تبثم  ياههزیگنا  هئارا  لـماش  دـناوتیم  شـالت ، نیا  دریذـپ .
تیعـضو یتینما  نارگن  زونه  یللملا  نیب  هعماج  اما  تسا . هدش  رارقرب  نآ  اب  يرتهب  طباور  هک  یتلود  دشاب ، ورهنایم  تلود  ندرک  دـعاقتم 

اب شالت  نیا  هک  یتروص  رد  درک . دـهاوخ  کمک  روشک  نیا  هب  ناریا ، ياهتـسه  هماـنرب  يهنیمز  رد  زج  ناوت  ماـمت  اـب  تسا و  روشک  نیا 
لالدتـسا یللملا  نیب  هعماج  الامتحا  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  هبناج  دنچ  ياهمیرحت  ای  روز  لامعا  هک  تسا  دـیعب  دوش ، هجاوم  تسکش 

نیناوق زا  کی  چیه  هک  رگا  هژیو  هب  دراد ، قح  دوخ  تینما  نیمأت  هب  تبـسن  اهروشک  ریاس  هزادـنا  هب  تسود  تلود  کی  هک  درک  دـهاوخ 
؛ دش دنهاوخ  نارگن  یلوحت  نینچ  دروم  رد  يدوعس ، ناتسبرع  لییارسا و  دننام  ییاهروشک  لاح ، نیا  اب  دشاب . هدرکن  ضقن  ار  یللملا  نیب 

نیا هیاپ  رب  دـهدب . رتوردـنت  یتلود  هب  ار  دوخ  ياج  دـنک و  رییغت  ورهناـیم  تلود  دراد  ناـکما  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  رتشیب  ینارگن  نیا  و 
یگدنرادزاب ياهيژتارتسا  هب  دیاب  اهنآ  هکلب  دـننزب ، راکـشآ  یمادـقا  هب  تسد  یلوحت  نینچ  ربارب  رد  دـنناوتب  اهنآ  هک  تسا  دـیعب  ضرف ،

دننک . هیکت 
نیا طباور  رد  هژیو  هب  يدـج  ینارحب  الامتحا  دوش ، جراخ   NPT نامیپ زا  هباشم  طیارـش  تحت  امـسر  ناریا  رد  لاکیدار  یتلود  رگا   - 2

، ناریا رد  لاـکیدار  تلود  کـی  ضرف ، نیارباـنب  درک . دـهاوخ  زورب  برع  يورهناـیم  ياـهروشک  لییارـسا و  هدـحتم ، تـالایا  اـب  روشک 
دیدـش تامادـقا  ـالامتحا  دـشاب ، هـچ  ره  ناـمیپ  زا  جورخ  يارب  طیارـش  دـش و  دـهاوخ  یقلت  ناریا  رد  اـهیبرغ  يهدـمع  عفاـنم  فلاـخم 

NPT نامیپ لابق  رد  ار  شتادـهعت  رگا  یتح  دوش ، هتـشاد  زاب  شاهمانرب  ندرب  شیپ  زا  تلود  نیا  اـت  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ار  یللملانیب 
یتح دوب و  دـهاوخ  هناگود  دربراک  اب  يروآنف  هب  یبایتسد  هنیمز  رد  اهتیدودـحم  دـیدشت  شیازفا و  لماش  رما  نیا  دـشاب . هدرکن  ضقن 

كاـنرطخ هوقلاـب  زیگنارب ، لاـجنج  ياـهراکهار  نیا  هچرگ  دریگ  رارق  رظن  دـم  زین  روز  زا  هدافتـسا  طیارـش ، یـضعب  تحت  تـسا  نـکمم 
دوب . دنهاوخ 
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کی هک  تسا  يدـج  هزادـنا  نامه  هب  ابیرقت  یتینما  يهلأسم  درب ، شیپ  یناهنپ  تروص  هب  ار  دوخ  ياهتـسه  همانرب  ورهنایم  یتلود  رگا   - 3
يرایسب یبرغ و  ياهروشک  رتشیب  يارب  قارع ، هرک و  طسوت   NPT ضقن هبرجت  دروآیم . رد  ارجا  هب  ار  ینلع  ياهمانرب  لاکیدار ، تلود 

هیبنت روشک  نآ  اـی  هدـش و  يریگولج  ، NPT ضقاـن روشک  تیلاـعف  هک  نیا  رگم  تسا   NPT گرم سوقاـن  هلزنم  هب  رگید  ياـهروشک 
ناریا هیلع  یللملانیب  ياهمیرحت  يوق  لامتحا  هب  دـمآ و  دـهاوخ  دـیدپ  يدـج  نارحب  کـی  يرما  نینچ  زورب  تروص  رد  نیارباـنب ، دوش .
دوجو اب  هن !؟ ای  درک  دهاوخ  تیامح  یفاک  هزادنا  هب  اهمیرحت  نیا  لامعا  زا  تینما ، ياروش  ایآ  هک  تسین  نشور  هتبلا  دش . دهاوخ  لامعا 

هدحتم و تالایا  دـش و  دـنهاوخ  نارگن  دـنک  ضقن  ار  نامیپ  هب  طوبرم  تادـهعت  هک  ناریا  یناهنپ  همانرب  هب  تبـسن  زین  اهسور  یتح  نیا ،
دش . دنهاوخ  دحتم  ناریا  هیبنت  يارب  الامتحا  برغ 

ماجنا ار  دوخ  ياهتـسه  همانرب  یناهنپ  روط  هب  هک  تسا  لاکیدار  تلود  ضرف ، نیرتكانرطخ  نیرتلوبق و  لـباق  ریغ  هک  تسا  نشور   - 4
ياهراشف هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  رگید  راـب  رما ، نیا  زورب  تروص  رد  دـش . دـهاوخ  گرزب  ینارحب  هب  رجنم  راـچان  هب  رما  نیا  دـهد .

نامگ یب  دراد و  دوجو  زین  روز  هب  لسوت  ناـکما  لاـح  نیا  اـب  دـیآ . دراو  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش  هب  اـهمیرحت ، عضو  يارب  يداـیز 
يارب تلاح  نیرتدب  نیا  داد . دنهاوخ  رارق  رظن  دم  يدـج  روط  هب  ار  راکهار  نیا  هدـحتم ، تالایا  لییارـسا و  هژیو  هب  اهروشک ، زا  يرامش 
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دهاوخ یپ  رد  ار  اهدمایپ  نیرتهدننک  تابث  یب  نیرتكانرطخ و  هک  یعوضوم  دوش ؛ حرطم  ياهتسه  تردق  کی  ناونع  هب  هک  تسا  ناریا 
تشاد .

ناریا یتینما  ياهزاین  نتفرگ  يدج 

هب هجوت  مزلتـسم  تسا ، روـشک  نیا  عـفن  هب   NPT هب نآ  يدـنبیاپ  هک  نیا  رب  ینبم  ناریا ، نتخاـس  دـعاقتم  يارب  یلمع  ياـهماگ  یـسررب 
ناریا  عورشم  یتینما  ياهزاین 
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يارب هک  ییاهشالت  هب  تبسن  ضارتعا  قارع ؛ لییارسا و  اکیرمآ ، یماظن  ناوت  زا  ناریا  ینارگن  زا : دنترابع  اهزاین  نیا  زا  یشخب  دشابیم .
حلـص دصاقم  ياراد  ناریا  ياهتـسه  ياههمانرب  هک  یلاح  رد  دریگیم ، تروص  روشک  نآ  ياهتـسه  تردـق  تخاس  ریز  نتخاس  دودـحم 

کیدزن طباور  تسا و  هدش  لامعا  ناریا ، تیوضع  هب  تبـسن   NPT رد هک  يا  هناگود »  رایعم  هب «  تبـسن  اپ  رید  تاضارتعا  تسا ؛ زیمآ 
هیسور . اب  ناریا 

 - هقطنم رد  اکیرمآ  یماـظن  روضح  زا  ادـج  دـیاش  دـننکیم -  دـیدهت  ار  روشک  نیا  تینما  هک  ياهقطنم  لـئاسم  هب  تبـسن  ناریا  هاگدـید 
هک ردق  ره  نیشناج  تلود  رگید ، ترابع  هب  دنام . دهاوخ  رییغت  نودب  نانچمه  دشاب ، تردق  رس  رب  ناریا  رد  یسک  هچ  هک  نیا  زا  هتشذگ 

دهاوخب تسا  نکمم  زین  و  دهد ؛ ناشن  دوخ  زا  لییارسا  هب  تبسن  يرتشیب  لیامت  دشاب و  هتشاد  ياهناتسود  عضوم  هدحتم  تالایا  هب  تبـسن 
رب تسا  یعفادت  يژتارتسا  رب  ینتبم  رتشیب  ناریا  تینما  هزورما ، دنک . بیقعت  تسا ، هدرک  زاغآ  ینونک  تلود  هک  ار  ییاههمانرب  زا  يرایسب 

هتفگ نخـس  یتنـس  ناهاشداپ  ندرک  نوگنرـس  ناتـسبرع و  هریزج  هبـش  فرـصت  هرابرد  هک  یماـگنه  بـالقنا ، تسخن  ياـهزور  فـالخ 
[ . 24 . ] دشیم

هلباقم ناتسناغفا  رد  هژیو  هب  هیاسمه ، روشک  دنچ  رد  یلخاد  گنج  یمارآان و  اب  دیاب  ناریا  تسور . هب  ور  هقطنم  رد  يدج  لئاسم  اب  ناریا 
هراپ دنچ  تسا -  هتخاس  ریگرد  زین  ار  ناریا  نوزفا  زور  یلکش  هب  هک  نایاپ -  یب  ارهاظ  یلخاد  گنج  کی  دوجو  لیلد  هب  ناتسناغفا  دنک .
رارق نابلاط -  هیبش  لاکیدار -  ینس  ناناملسم  ذوفن  ریز  دوش و  رتتابث  یب  زور  هب  زور  ناتـسکاپ  هک  تسا  نارگن  نآ  زا  ناریا  تسا . هدش 

يوس  زا  دریگ .

هحفص 29 ] ] 

لامش رد  اهدرک  زا  يرایسب  یلو  دراد ، تسد  رد  ار  روشک  زا  یگرزب  تمسق  لرتنک  مکحتسم  ياهنوگ  هب  نیـسح  مادص  قارع  رد  رگید ،
نیا هک  دوش  رجنم  روشک  نیا  رد  یتابث  یب  تنوشخ و  هب  دناوتیم  قارع  رد  نارحب  دنربیم . رـس  هب  راتخم  دوخ  نما و  ياهقطنم  رد  قارع 

اهینمرا و يریگرد  تسا ؛ یلخاد  ياهشکمـشک  يهنحـص  زین  زاقفق  درک . دهاوخ  تیارـس  زین  ناریا  هب  ریذپان  بانتجا  ياهنوگ  هب  هلأسم 
هب دوخ و  یبونج  قطانم  رد  هیسور  ياهلادج  ناتسزاخبآ و  رس  رب  ناتسجرگ  رد  يریگرد  همادا  غابهرق ، ونروگان -  رـس  رب  اهیناجیابرذآ 

، تـسا هدــش  ناتــسکیجات  رد  دروـخ  دز و  جرم و  جره و  ریگرد  کـیتاملپید ، رظن  زا  ناریا  رتیقرــش ، ياهتمــسق  رد  نـچچ . رد  هژیو 
دنتسه . بهذم  هعیش  نابز و  یسراف  رتشیب  شاتیعمج  هک  يزکرم  يایسآ  رد  يروشک 

دنتـسه و ال یمهم  یماظن  داعبا  ياراد  هک  تسا  ینوگانوگ  تاعزانم  يهدـنراد  رب  رد  هقطنم  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  هدـش ، داـی  تـالوحت 

اهلیلحت لئاسم و  ناریا : یتاحیلست  ياه  www.Ghaemiyeh.comباختنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


شیازفا روظنم  هب  دنوشیم . اهنآ  باترپ  ياهمتـسیس  یعمج و  راتـشک  ياهحالـس  رتشیب  شرتسگ  بجوم  الامتحا  و  دناهدنام ؛ یقاب  لحنی 
دربرود ياهکشوم  لاثم ، يارب  دوشیم . رتراکـشآ  يریگرد  ياههنحـص  نایم  ياهقطنم ، نیب  ياهدنویپ  باترپ ، ياهمتـسیس  تقد  درب و 

ره کیژتارتسا  یـسرتسد  ییاناوت  ناریا ، دنه و  رد  کیدزن  يهدنیآ  رد  اهنآ  رارقتـسا  لامتحا  يدوعـس و  ناتـسبرع  لییارـسا و  رد  رقتـسم 
دهدیم . شیازفا  ناشراوجمه  ياهروشک  زا  رتارف  یقطانم  هب  ار ، اهروشک  نیا  زا  کی 

ياـهروشک زا  يرایـسب  ندوب  زهجم  تلع  هب  نینچمه  یلیمحت و  گـنج  ناـیرج  رد  قارع  یکـشوم  تـالمح  رد  ناریا  هبرجت  هب  هجوت  اـب 
نیمز ياهکشوم  دشاب . یهباشم  ییاناوت  ناهاوخ  نارهت ، هک  تسا  یعیبط  دربرود ، یتبرـض  ياهامیپاوه  اهکشوم و  هب  ناریا  يهیاسمه 
نارگ رایـسب  دربرود و  یتبرـض  ياهامیپاوه  دـیرخ  هب  رداق  هک  ناریا ، يارب  فراعتم  ریغ  اـی  فراـعتم و  یگنج  ياـهکهالک  اـب  نیمز  هب 

رضاح  لاح  رد  هک  اجنآ  زا  دنکیم . داجیا  یگدنرادزاب  ییاناوت  یعون  تسین ، یبرغ ) عون  زا   ) تمیق

هحفص 30 ] ] 

نیدـحتم اکیرمآ و  ياهورین  يارب  اهحالـس  نیا  درادـن ، دوجو  دربن  نادـیم  رد  یتح  یکـشوم ، تالمح  ربارب  رد  ینئمطم  عافد  هنوگچیه 
دنوریم . رامش  هب  دیدهت  یعون  زین  سراف  جیلخ  رد  رقتسم 

نیا لیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ یلام  عبانم  تیدودـحم  راچد  دربیم و  جـنر  ياهظحالم  لباق  فعـض  زا  ناریا ، فراعتم  یماظن  يورین  راـتخاس 
زا [ 25  ] سالک ولیک -  ياهییایرد  ریز  دیرخ  اب  ناریا  ییایرد  يورین  لاثم ، يارب  دـنکیم . بیقعت  ار  ياهنال »  يژتارتسا  نانچمه «  روشک 

يورین ییاناوت  هتبلا  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  سراف )  ) جـیلخ رد  اـکیرمآ  ییاـیرد  يورین  هجوت  نیچ ، زا  زورک  ياـهکشوم  سور و 
ناریا دـهد . تسکـش  ار  روشک  نیا  هکنآ  هن  تسا ، یفاک  سراـف  جـیلخ  رد  هدـحتم  تـالایا  ندیـشک  شلاـچ  هب  يارب  اـهنت  ناریا  ییاـیرد 

دمآ تفر و  لرتنک  يهنیمز  رد  ار  دوخ  ییاناوت  سراف ، جیلخ  لحاس  رد  رقتـسم  ياهکشوم  نیم و  زا  هدافتـسا  اب  دنکیم  شالت  نینچمه 
هب يراذـگ  نیم  يهنیمز  رد  ناریا  (، CENTCOM  ) يزکرم یهدـنامرف  نارگلیلحت ، يهتفگ  هب  انب  دـهد . شرتسگ  ییایرد  ياـهروانش 

يراذگ نیم  يارب  كرحتم  ياهوکس  ناونع  هب  اهییایرد  ریز  زا  تسا  رداق  تسا و  هدش  رادروخرب  يرتشیب  ییاناوت  زا  زین  یناهنپ  تروص 
نیا هک  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  درذـگب ، زمره  هگنت  زا  دـیاب  ناریا  یتارداص  تفن  هک  اـجنآ  زا  نکیل ، و  دـنک . هدافتـسا  قیمع  ياـهبآ  رد 
زمره يهگنت  لرتنک  يارب  ییاناوت  بسک  هب  دنمهقالع  رتشیب  ناریا  دنک . دودسم  ار  هگنت  نیا  يرارطـضا ، رایـسب  ياهتلاح  رد  زجب  روشک 

دشابیم .

هیسور تیمها 

رد  ياهتسه ، یکشوم و  ياههمانرب  تهج  ار  یتایح  مزاول  داوم و  اهنت  هن  هیسور 

هحفص 31 ] ] 

یتشک رد  رارقتـسا  لباق  نیمز  هب  نیمز  ياهکشوم  ییایرد و  ریز  هلمج  زا  هتفرـشیپ  فراعتم  ياهحالـس  هکلب  دهدیم ؛ رارق  ناریا  رایتخا 
هک نآ  هژیو  هب  دنتـسه ، رزخ  يایرد  هقطنم  رد  كرتشم  کیژتارتسا  عفانم  ياراد  نینچمه  ناریا  هیـسور و  تسا . هداد  روشک  نیا  هب  زین  ار 
هب يارب  ار  هیـسور  ییاناوت  نینچمه  دوش و  ناریا  كاخ  زا  يژرنا  ياهلول  طوطخ  روبع  زا  عناـم  هک  تسا  نیا  هقطنم  رد  اـکیرمآ  تساـیس 

دهد . شهاک  لقادح  هب  رزخ ، يایرد  يژرنا  عبانم  ندناسر  رازاب 
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روشک ود  ره  هک  اجنآ  زا  دیآ . دوجو  هب  ناریا  هیـسور و  نیب  عفانم  داضت  هوقلاب -  روط  هب  نامز -  تشذـگ  اب  دراد  لامتحا  بیترت ، نیدـب 
دشخب دوبهب  ار  دوخ  طباور  اکیرمآ  ناریا و  رگا  دنوریم ، رامـش  هب  رزخ  ییایرد  هزوح  زاگ  تفن و  یعیبط  روبع  يارب  یبسانم  ياهریـسم 

تفن و نیدایم  دیلوت  حطس  هک  یتروص  رد  دش . دهاوخ  هیـسور  اب  میقتـسم  تباقر  دراو  دوش ؛ لیدبت  يژرنا  یلـصا  روبع  ریـسم  هب  ناریا  و 
تـسا یعدم  ناریا  هلول ، طوطخ  دوجوم  متـسیس  اب  یتح  دش . دهاوخ  رتدیدش  تباقر  نیا  دـشاب ، زیمآ  هغلابم  تاراظتنا  زا  رتمک  رزخ  زاگ 

دوخ كاخ  لخاد  هب  هلول  طوطخ  تروص  هب  رزخ  يایرد  ياهروشک  زا  ياهلدابم ، تروص  هب  ار  زور  رد  هکشب  رازه  ات 700  دناوتیم  هک 
لامش ياهرازاب  نآ ، شیالاپ  رزخ و  تفن  زا  هدافتـسا  اب  لباقم  رد  دنک . رداص  سراف  جیلخ  زا  ار  دوخ  تفن  نازیم ، نامه  هب  هداد و  لاقتنا 
راتـشک ياهحالـس  دربرود و  ياـهکشوم  ياراد  رگا  هژیو  هب  ناریا ، یماـظن  ياـهییاناوت  تیوقت  رگید ، يوس  زا  دـنک . نیمأـت  ار  روشک 

تسد هب  يارب  ناریا  هب  هیسور  ارچ  هک  دوشیم  حرطم  شسرپ  نیا  ور ، نیا  زا  دوش . یقلت  هیسور  يارب  يدیدهت  دناوتیم  دشاب ، زین  یعمج 
لئاسم رگید  دـننامه  تفای . وکـسم  رب  مکاـح  ضقاـنتم  شوشغم و  یتینما  رد  دـیاب  ار  خـساپ  دـنکیم ؟ کـمک  یماـظن  تازیهجت  ندروآ 
ترازو تسا . ضقانت  راچد  هیـسور  ياهتسایـس  زین  دروم  نیا  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  نیچ . اب  طباور  هلمج  زا  هیـسور ، یجراخ  تسایس 

راشف  ياههورگ  دنرگیدکی و  فلاخم  بلغا  روشک  نیا  عافد  ترازو  هجراخ و 

هحفص 32 ] ] 

- هیسور زاگ  تفن و  گرزب  ياهتکرـش  دنروآیم . دراو  راشف  يروآ  نف  لاقتنا  تاحیلـست و  شورف  يارب  هک  دنراد  دوجو  ییوج  هزیتس 
. دننکیم لامعا  ار  دوخ  صاخ  یجراخ  تسایس  تاهج ، يرایسب  زا  دنراد و  وکسم  رد  يدایز  ذوفن  [ - 27  ] مورپ زاگ  و  [ 26  ] لیوا كول 

کمک ناریا  هب  یکـشوم  ياـههمانرب  هعـسوت  يهنیمز  رد  هک  یـسور  کـچوک  ياهتکرـش  یـسور و  دارفا  دروـم  رد  بـلغا  هلأـسم  نـیا 
تـسایس هک  دننکیم  بیذکت  دـننکیم  لصاح  سامت  ییاکیرمآ  تاماقم  اب  هک  یماگنه  اهسور  دروم ، ره  رد  دـیآیم . شیپ  دـناهدرک ،

هیسور هک  تسا  ( MTCR  ) یکشوم يژولونکت  لرتنک  همانرب  ضقن  اهکمک  نیا  دنکیم ؛ تیامح  ییاهکمک  نینچ  زا  تلود  یمـسر 
رد ارجا  هب  ار  دوخ  نیناوق  رثؤم  روط  هب  هک  تسین  لیام  ای  رداق و  هیـسور  هک  دـسریم  رظن  هب  لاح ، نیا  اب  تسا . هدـیناسر  اـضما  هب  ار  نآ 

. تسا ناریا  ياهییاناوت  تیوقت  هار  زا  اکیرمآ ، عفانم  هب  ندز  همدص  يارب  يدمع  شالت  ای  وکـسم و  یناوتان  هدنهد  ناشن  رما  نیا  دروایب ؛

. دش دهاوخ  صخشم  هدنیآ  رد  رزخ ، يایرد  هقطنم  لابق  رد  هیسور  تسایس  نداد  ناماس  رس و  رد  هیـسور ، روهمج  سییر  نیتوپ ، ییاناوت 
فراعتم تاحیلـست  شورف  تیدودحم  دروم  رد  اکیرمآ  اب  قفاوت  هب  نداد  نایاپ  هیـسور ، دیدج  روهمج  سییر  تاراکتبا  نیتسخن  زا  یکی 

تسا . هدوب  ناریا  هب 
نیا هک  ارچ  دـشابیم . ناریا  یکـشوم  هعـسوت  ياههمانرب  هب  اهکمک  فقوت  يارب  اکیرمآ  ياهراشف  شریذـپ  هداـمآ  هیـسور  همه ، نیا  اـب 

یکـشوم همانرب  دوش ، فقوتم  ناریا  اب  هیـسور  يراکمه  رگا  دـنک . يراکمه  ییاکیرمآ  ياهتکرـش  اب  تسا  دـنمهقالع  ناـنچمه  روشک 
اب کش  یب  دنتـسه ؛ کشوم  تخاس  ناهاوخ  کـیژتارتسا ، لـیالد  هب  اـهیناریا  هک  اـجنآ  زا  لاـح ، نیا  اـب  داـتفا . دـهاوخ  ریخأـت  هب  ناریا 

داد . دنهاوخ  همادا  ار  دوخ  همانرب  نآ  نودب  ای  هیسور و  تیامح 

هحفص 33 ] ] 

ناریا یلامتحا  ياهتسه  يژتارتسا 
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. درک دهاوخ  يریگیپ  ار  دوخ  ياهتـسه  نیمـضت  يژتارتسا  روشک  نیا  يوق  لامتحا  هب  دنکیم ؛ ساسحا  ناریا  هک  یتینما  مدـع  هب  هجوت  اب 
ات دـمآ  دـهاوخ  رب  ياهتـسه  بمب  دـیلوت  روظنم  هب  زاین ، دروم  داوم  هیهت  يارب  مزال ، یناسنا  يورین  اهتخاس و  ریز  كرادـت  یپ  رد  ینعی 

نیا ناربهر  هک  نیا  هتبلا ، دـنک . اهبمب  نیا  دـیلوت  هب  مادـقا  دراذـگن ، یقاب  روشک  نیا  يارب  يرگید  هار  هداـعلا »  قوف  ياهدادـیور  رگا « 
ای فیرعت  ار  هداعلا »  قوف  ياهدادیور  هنوگچ «  روشک  نیا  ناربهر  هک  نیا  هتبلا ، دنک . بمب  نیا  دـیلوت  هب  مادـقا  دراذـگن ، هنوگچ  روشک 

دهاوخ دراو  ناریا  داصتقا  رب  يدایز  راشف  هدرتسگ ، ياهتـسه  هماـنرب  نیا  يارجا  هب  میمـصت  اریز  تسا . مهم  ياهلأـسم  دوخ  دـننک ، ریـسفت 
رایـسب یطیارـش  تحت  یمیمـصت ، نینچ  الامتحا  درک . دـهاوخ  هریت  یللملا  نیب  هعماج  شناگیاسمه و  اـب  ار  روشک  نیا  طـباور  تخاـس و 

دوشیم : هراشا  طیارش  نیا  زا  یخرب  هب  تیمها ، بیترت  هب  اجنیا  رد  دشاب ؟ دناوتیم  هچ  طیارش  نیا  دش . دهاوخ  ذاختا  ینارحب  تخس و 
یللملا و نیب  ياـهمیرحت  زا  هدوـب و  ياهتـسه  ياهحالـس  هـب  حلـسم  هـک  ياهنوـگ  هـب  یماـظن ، تردـق  ناوـنع  هـب  قارع  ددـجم  روـهظ  - 

دشاب . هدوسآ  للم  نامزاس  یتاحیلست  ياهیسرزاب 
یللملا و نیب  ياـهمیرحت  زا  هدوـب و  ياهتـسه  ياهحالـس  هـب  حلـسم  هـک  ياهنوـگ  هـب  یماـظن ، تردـق  ناوـنع  هـب  قارع  ددـجم  روـهظ  - 

دشاب . هدوسآ  للم  نامزاس  یتاحیلست  ياهیسرزاب 
هدنیازف . لباقتم و  ياهیظافل  اهدیدهت و  اب  هارمه  لییارسا ، هدحتم و  تالایا  اب  ناریا  طباور  دیدش  یگریت  - 

ياههورگ تباقر  ای  ناتـسناغفا و  يهلأسم  رـس  رب  تسا -  ياهتـسه  ياهحالـس  هب  زهجم  هک  ناتـسکاپ -  اب  ناریا  طباور  رد  نارحب  داجیا  - 
ناتسکاپ . رد  ینس  هعیش و 

يدوعس . ناتسبرع  رد  یناریا  دض  بلط و  گنج  دیدج ، تموکح  کی  ندمآ  راک  يور  - 
يژرنا . اب  طبترم  تاعوضوم  ای  اهتیلقا و  يهلأسم  رس  رب  هیکرت ، ناجیابرذآ و  ياهروشک  اب  ناریا  طباور  رد  ینالوط  ینارحب  داجیا  - 
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وکسم . رد  رتیمالسا ، دض  رتارگ و  یلم  يربهر  اب  نارهت  طباور  رد  نارحب  زورب  - 
میهد . رارق  رظن  دم  ار  ياهتسه  ياهحالس  يهوقلاب  ناوت  زا  يرادربهرهب  يارب  ناریا  لیالد  زا  یخرب  هک  تسا  دیفم  نینچمه 

دوش . جراخ   NPT زا دوش ، هتفرگ  هدیدان  شایتینما  ياهزاین  هک  یتروص  رد  تسا  نکمم  دنک ، مالعا  ناریا  - 
دش و دهاوخ  جراخ  ياهتـسه  ياهحالـس  شرتسگ  مدع  نامیپ  زا  یمـسر  روط  هب  راظتنا ، يهرود  هام  هس  یط  زا  سپ  دنک ، مالعا  ناریا  - 

ریخ ؟ ای  دهد  همادا  ار  دوخ  ياهتسه  ياهحالس  همانرب  ایآ  هک  تخادرپ  دهاوخ  هلأسم  نیا  یسررب  هب  هاگ  نآ 
تفرگ . دهاوخ  شیپ  رد  ار  ياهتسه  ياهحالس  دیلوت  يهمانرب  دش و  دهاوخ  جراخ   NPT زا هام  تدم 3  رد  دنک ، مالعا  روشک  نیا  - 

یتاحیلست مهبم  تسایس  هباشم  دننک ، بیذکت  ار  نآ  هن  دییأت و  ار  نآ  هن  هک  ياهنوگ  هب  ناریا ، ياهتسه  ياهحالـس  زیمآ  ماهبا  رارقتـسا  - 
لییارسا .

زا یکچوـک  يهناـخدارز  ياراد  روـشک  نیا  هک  نیا  رب  ینبم  ناریا  بناـج  زا  ياهیناـیب  اـب  هارمه  ياهتـسه ، هدـننک  ریگ  لـفاغ  شیاـمزآ  - 
تسا . کشوم  یگنج و  ياهکهالک 

يریگ هجیتن 

دوشیم : طابنتسا  یتامدقم  هجیتن  دنچ  ناریا  ياهتسه  يورین  ياهراکهار  یسررب  زا 
کیژتارتسا يداصتقا و  یـسایس ، ياههنیزه  دوش ، جراخ  نآ  زا  یمـسر  روط  هب  ای  دنک و  ضقن  ار   NPT ناـمیپ ناریا ، هک  یتروص  رد  - 
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دوبن تروص  رد  ناریا  يربـهر  دوـب . دـهاوخ  نشور  حـضاو و  زمرق  طـخ  کـی  يهلزنم  هب  رما  نیا  دـشاب . هظحـالم  لـباق  تسا  نکمم  نآ 
نیارباـنب دــنک . لـمأت  رایــسب  یمادــقا ، نـینچ  تارطخ  يهراـبرد  تـسا  مزـال  قارع ، نوـچ  ینمــشد  بناـج  زا  لـعفلاب  یعقاو و  يرطخ 

ناریا ، يارب  تسایس  نیرتهناطاتحم 
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طیحم هک  تسا  راودـیما  زمرق ، طخ  زا  روبع  زا  يراددوخ  نمـض  هک  تسا  ياهتـسه  ییاناوت  بسک  يارب  اـهتخاس ، ریز  يهعـسوت  همادا 
دیآ . دیدپ  يرتشیب  تابث  اب  ياهقطنم  یتینما 

داجیا دجنـسب . ار  نیزگیاج  ياهورین  داجیا  عبانم  اههنیزه و  تقد  هب  تسا  مزال  هاگنآ  دـنک ، روبع  زمرق  طخ  زا  ناریا  رگا  لاـح ، نیا  اـب  - 
نانیمطا لباق  گرزب  نانمـشد  ربارب  رد  نآ  ییاراک  اـما  دوب ، دـهاوخ  طـسوتم  يورین  کـی  زا  رتنازرا  رتناـسآ و  کـچوک ، يورین  کـی 

درک . دهاوخ  تیافک  نازیم  نیمه  دشاب ، یماظن  یسایس  تیعقوم  تیثیح و  بسک  ورین ، نیا  یلصا  فده  رگا  رگید ، يوس  زا  تسین .
هدیـشخب دوبهب  هدحتم  تالایا  اب  ار  شطباور  هک  ورهنایم  یتموکح  رگا  دشاب . ناریا  تموکح  تیهام  هلداعم ، نیا  رد  رتمهم  ریغتم  دیاش  - 

، بیترت نیدب  دشاب . ياهقطنم  تینما  تارکاذـم  ياهفرط  زا  یکی  روشک  نیا  هک  دراد  دوجو  يرتدایز  لامتحا  دـشاب ، راک  رـس  رب  تسا ،
یقاب يوزنم  الامتحا  تسا ، لییارـسا  هدـحتم و  تالایا  نمـشد  هک  وردـنت  یتلود  دـشاب . هتـشاد  زاین  ياهتـسه  يورین  هب  رتمک  تسا  نکمم 

هک یتروص  رد  یتلود -  نینچ  هیلع  لـباقتم  تامادـقا  رطخ  لاـح ، نیا  اـب  درک . دـهاوخ  ادـیپ  هدـنرادزاب  يورین  هب  يرتـشیب  زاـین  هدـنام و 
تسا . رتشیب  رایسب  دریگ -  شیپ  رد  ار  ياهتسه  ياهمانرب 

مهارف دشاب ، مکاح  نارهت  رد  هک  یتلود  ره  يارب  ار  یسفنت  ياضف  الامتحا  ناریا  هدحتم و  تالایا  نیب  یـسایس ، رتکیدزن  طباور  داجیا  - 
نیا يهرابرد  يریگمیمـصت  هک  تسا  نشور  دزادرپب . ياهتـسه  ياهحالـس  راکهار  باختنا  عفانم و  يهرابود  یبایزرا  هب  اـت  درک  دـهاوخ 

ياههمانرب رد  روشک  نیا  دورو  زین  ناریا و  هیلع  اکیرمآ  يداصتقا  ياهمیرحت  شهاک  ياهقطنم ، تینما  تیعـضو  دوبهب  زا  رثأـتم  عوضوم ،
دوب . دهاوخ  رزخ ، يایرد  يژرنا 
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ياهتسه ياهحالس  ناریا و  کیژتارتسا  طیحم 

همدقم

نیبوچ  مارهش 
ياهروشک دنهدیم ؛ تسد  زا  یللملا  نیب  تینما  رد  ار  دوخ  شقن  هدنیازف ، یتروص  هب  ياهتسه  ياهحالس  دندقتعم  يرایسب  هک  یلاح  رد 

یخرب لـباقم ، رد  دـننیچیم . رب  یلک  هب  ار  اـهنآ  يدراوم  رد  اـی  دـنهاکیم و  دوخ  ياهتـسه  ياهحالـس  يدوجوم  زا  اـی  اـهنآ ، يهدـنراد 
دیکأت زا  هک  نیا  ياج  هب  ناتسکاپ  دنه و  هیسور ، نیچ ، نوچمه  زین  یخرب  دننکیم و  لمع  سکعرب  یلامـش  هرک  قارع و  دننام  اهروشک 

دنزرویم . نآ  رب  يرتشیب  دیکأت  دنهاکب ، ياهتسه  ياهحالس  تیبولطم  تیمها  رب 
دهاوخ یپ  رد  يرتشیب  تینما  ياهتـسه ، ياهحالـس  هب  رتمک  زاین  هک  دـنکیم  ضرف  نینچ  دوخ  تاـیبرجت  ساـسارب  بلغا  برغ  هاگدـید 
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ياههمانرب هعـسوت  شرتسگ و  ددصرد  دایز  لامتحا  هب  هک  ییاهروشک  یلک ، روط  هب  دـشابیم . درـس  گنج  نایاپ  نآ ، لصاح  هک  تشاد 
متخ ایـسآ  قرـش  هب  دـنه  هراق  هبـش  سراف و  جـیلخ  زا  رذـگ  اب  هدـش و  عورـش  هنایم  رواخ  زا  هک  دـنراد  رارق  یـسوق  رد  دنتـسه ، ياهتـسه 
لاح رد  تسا . هدوب  یـسایس  ياهنارحب  تالخادـم و  اهشنت ، اهتلود ، نیب  نوگانوگ  ياهيریگرد  دـهاش  هراومه  هیحاـن  نیا  دوشیم .

تاعزانم يهمادا  هک  تسین  نشور  زونه  لاح ، نیا  اب  دـناهتفر ؛ نایم  زا  دـننزیم ، نماد  اهيریگرد  نیا  هب  هک  یلئاـسم  زا  يرایـسب  رـضاح 
دیلوت  يارب  یلیلد 
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دشاب . ياهتسه  ياهحالس 
داجیا ار  اـهینارگن  رتشیب  ياهتـسه  ياهحالـس  هب  یباـیتسد  هنیمز  رد  هک  دوشیم  هتخانـش  يروشک  ناونع  هب  یللملا  نیب  هعماـج  رد  ناریا 
بجوم هب  ناریا ، تادـهعت  ضقن  رارطـضا و  تیروف و  نوچمه  دوشیم  نایب  یناهنپ  یتاحیلـست  همانرب  هراـبرد  هک  یتاراـهظا  تسا . هدرک 
ياهتسه ياههمانرب  قطنم  نایب  رد  نارظان  یخرب  دراد . ناریا  مزع  زا  یکاح  رتشیب  (، NPT [ ) 28  ] ياهتسه ياهحالس  شرتسگ  مدع  نامیپ 
ییایمیـش تـالمح  رد  ناریا  يهبرجت  ياهتـسه و  تردـق  زا  ناـگیاسمه  یخرب  ندوب  اراد  هقطنم ، نما  اـن  طـیحم  نوچمه : یلماوع  ناریا ،
تـشذگ اب  هک  دـننکیم  یقلت  یعوضوم  ار  ياهتـسه  ياهییاناوت  بسک  يارب  ناریا  شالت  زین  یخرب  دـنوشیم . روآداـی  ار  هریغ  قارع و 
نینچمه نارظان  رتشیب  دوشیم . ینیبشیپ  هک  تسا  نآ  زا  رتدوز  ـالامتحا  نآ  عوقو  ناـمز  تسویپ و  دـهاوخ  عوقو  هب  هاوخاـن  هاوخ  ناـمز 

نیا ياهتسه  ياههمانرب  نتخادنا  ریخأت  هب  ییاههار  یسررب  هب  لیلد  نیمه  هب  دننادیم و  ياهتسه  ياهحالس  ریثکت  یلامتحا  لماع  ار  ناریا 
دنزادرپیم . دشاب ، هتشاد  رب  رد  برغ  عفانم  يارب  تسا  نکمم  اههمانرب  نیا  هک  ییاهدمایپ  یبایزرا  ای  روشک و 

ياهتسه ياهحالـس  داجیا  يارب  نآ  ياههزیگنا  دراد ، رارق  تابث  یب  ياهقطنم  رد  ناریا  هک  یلاح  رد  دهد ، ناشن  ات  تسا  نآ  رب  هلاقم  نیا 
یلم تینما  هب  طوبرم  ناریا  فارطا  رد  دوجوم  ياـهیتابث  یب  قارع ، يدـج  دـیدهت  يانثتـسا  هب  صاـخ . اـت  تسا  ماـع  ییاـههزیگنا  رتشیب 

تارضم ایازم و  هلاقم  نیا  دنتسین . بسانم  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  اهحالس  نیا  هک  ارچ  تسین ، ياهتسه  ياهحالس  نتشاد  مزلتـسم  هک  دنتـسه 
دـنروآیم و دوـجو  هب  ناریا  يارب  اهحالـس  نیا  هک  یتالکـشم  يهراـبرد  دـهدیم ؛ رارق  ثحب  دروـم  ار  ناریا  يارب  ياهتـسه  ياـهحالس 

راب  هب  ناریا  تینما  يارب  اهحالس  عون  نیا  دیلوت  هک  ییاهدمایپ 
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معا روط  هب  ياهتسه  ياهحالـس  ندوب  دنمدوس  درکراک و  شقن ، هب  تبـسن  ياهظحالم  لباق  نانیمطا  مدع  دوجو  اب  یتح  دروآ -  دنهاوخ 
تسا . رایسب  ثحب ، ياج  رگید -  قطانم  رد  اهنآ  [ 29  « ] رارقتسا تیلباق  ای «  دربراک  تیلباق  زین  و 

ياهنوگ هب  دـیاب  یلم  تینما  هراـبرد  يریگ  میمـصت  دوش . قـیوشت  هتفاـی و  شرورپ  دـیاب  دراد و  دوـجو  اراکـشآ  ناریا  رد  هزاـت  ثحب  نیا 
نف يهرابرد  یتایضرف  نمضتم  هک  دنـشاب  ییاهشـسرپ  يهدنرادرب  رد  اهيریگمیمـصت  نیا  رگا  هژیو  هب  دریگ ، رارق  ثحب  دروم  راکـشآ 

ناریا رد  تسایـس  يهنحـص  مینادب  هک  دنکیم  ادیپ  قادصم  یماگنه  هژیو  هب  رما  نیا  دـناهدشن . كرد  الماک  دنتـسه و  تسایـس  يروآ و 
، هزوح نیا  رد  تسا . هدنام  یقاب  هناهاگآ  دازآ و  ياهثحب  نمشد  نانچمه  یلم ، تینما  دروم  رد  يراد  زار  گنهرف  یلو  تسا ، زاب  اتبسن 

نیا دشاب . برخم  الاب و  رایـسب  تسا  نکمم  دنتـسه ، مجـسنمان  ياهيزیرهمانرب  ای  تسردان و  تایـضرف  رب  ینتبم  هک  ییاهتسایـس  هنیزه 
تاعوضوم زا  یـضعب  نتخاس  نشور  يارب  ار  یبلاـطم  دراد ، دوجو  ناریا  لـخاد  رد  هک  یثحاـبم  رب  زکرمت  اـب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  هلاـقم ،
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دشاب . هئارا  يدعب  ياهلیلحت  اهشهوژپ و  يارب  یبوچراچ  هک  تسا  راودیما  دهد و  هئارا  ار  یبلاطم 
زا دـنکیم . يریگعضوم  ریخ ؟ ای  دـنک  مادـقا  ياهتـسه  ياهحالـس  تخاس  هب  دـیاب  ناریا  ایآ  هک  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  رـضاح ، يهلاـقم 
رد اما  دـهد ، رارق  رظن  دـم  ار  ياهتـسه  راکهار  دـیاب  طایتحا  اب  قارع  بناج  زا  دـیدهت  ددـجم  زورب  تروص  رد  ناریا  هلاقم ، نیا  هاگدـید 

دوب . دهاوخ  روشک  نیا  عفانم  نایز  هب  ینلع  ياهتسه  درکیور  کی  ذاختا  راکشآ ، نشور و  ياهتسه  دیدهت  دوبن  تروص 
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ات دریگ  رارق  ثحب  دروم  ياهتسه  ياهحالس  درکراک  شقن و  تسا  مزال  ناریا ، تینما  رد  ياهتسه  ياهحالس  يهوقلاب  شقن  لیلحت  يارب 
دیدـهت زا  دوجوم  ياهتشادرب  عبات  ناریا  تینما  هک  تسناد  دـیاب  تسخن  روظنم ، نیدـب  دوش . نشور  ناریا  تینما  هب  طوبرم  تاـعوضوم 

روشک نیا  ریخا  براجت  هژیو  هب  یخیرات و  براجت  ریثأـت  تحت  دوخ  يهبون  هب  دراوم  نیا  هک  تسا  عفاـنم  زا  هدـش  هئارا  فیرعت  يراـج و 
هب دراوم  نیا  و  يداـصتقا . هاـفر  و  تلزنم ) و   ) ذوفن یـضرا ، تیماـمت  تسا : ریز  دراوم  عباـت  هدرتسگ ، موهفم  رد  ناریا  عفاـنم  دـنراد . رارق 

، تسا لئاق  یگنهرف  ینایب  دوخ  یگدامآ و  ییاکتا ، دوخ  لالقتـسا ، يارب  يدایز  تیمها  هک  ناریا  ریخا  تایبرجت  ریثأت  تحت  دوخ  يهبون 
دیاب و هک  نانچ  هدش و  ملظ  روشک  نیا  قح  رد  یخیرات  رظن  زا  هک  نیا  دننام  دنتسه ، هجوت  لباق  زین  رگید  یساسحا  تانایرج  دنراد . رارق 
زا شیب  ياهتفارظ  ندرب  راک  هب  يریذـپ ) کسیر   ) رطخ نتفریذـپ  زا  ترفن  هب  شیارگ  نینچمه  . ) تسا هتفاین  زاب  ار  دوخ  تلزنم  دـیاش ،

دراد .) دوجو  روشک  نیا  رد  یماظن  ياهلح  هار  هب  دایز  دامتعا  مدع  دح و 
رب مکاح  يژولوئدیا  براجت و  یخیرات ، يهتشذگ  عفانم ، نیمه  زا  دیدهت  ناونع  هب  عوضوم  کی  زا  ناریا  ناربهر  تشادرب  بیترت ، نیدب 

ناگیاسمه ياراد  روشک  نیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  یـشان  ناریا  هب  تبـسن  تادیدهت  دوشیم . یـشان  یـشنیزگ ، تشادرب  ای  روشک  نیا 
ناریا هب  اهنآ  یتابث  یب  دـنراد و  روشک  نیا  اب  یبولطمان  لباقتم  يهطبار  اـی  دنتـسه و  یتاـبث  یب  راـچد  اـی  ناـگیاسمه  نیا  تسا ، يرایـسب 

تسا و هدنام  یقاب  هنامصخ  قارع  اب  ناریا  طباور  دوشیم . ناشیلخاد  روما  هب  یمالـسا  يروهمج  ندش  هدناشک  ثعاب  ای  هدرک و  تیارس 
يروهمج ندـمآ  راک  رـس  هب  نامز  زا  زین  هیکرت  اب  شاهطباور  دـشابیم و  هریت  ناتـسکاپ  اب  ناریا  هطبار  دراد . شنت  رپ  طباور  ناتـسناغفا  اـب 

هب لسوتم  ناریا  قارع ، دراوم  رد  زج  هب  دراوم ، نیا  زا  کی  چیه  رد  دشاب . مرگ  هاگ  چیه  هکنآ  یب  تسا ، هتشاد  یحیحص  ریـسم  یمالـسا 
رد هنـسح و  طباور  جـیلخ ، ياهتلود  هیـسور و  یلامـش ، ياهتلود  هلمج  زا  هقطنم ، ياهتلود  رگید  اب  ناریا  طـباور  تسا . هدـشن  روز 

دوبهب  لاح 
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تسا .
یعقاو دـیدهت  هنوگ  چـیه  اب  دراد و  هناراک  هظفاحم  یعـضوم  روشک  نیا  يزرم  تارییغت  يهنیمز  رد  تسا ، تابث  اب  ناریا  یلخاد  تیعـضو 

دنوش ؟ لیدبت  یماظن  تادیدهت  هب  دوجوم  ياهیتابث  یب  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح ، تسین . ور  هب  ور 
قارع ؛)  ) ياهتسه ياهحالس  هب  زهجم  هیاسمه  کی  اب  طباور  رد  نارحب  زورب   - 1

قارع ؛)  ) هیاسمه روشک  کی  اب  فراعتم  گنج  عوقو   - 2
ناتسناغفا ؛) ناتسکاپ و  هیکرت ، قارع ،  ) هیاسمه روشک  کی  اب  طابترا  رد  هناراک  بارخ  لامعا  زورب   - 3

قارع ؛) ناتسناغفا و  ناجیابرذآ ، ناتسنمرا ،  ) ياهقطنم ياهيریگرد  يرست   - 4
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هیکرت ؛)  ) ناگیاسمه بناج  زا  باعرا   - 5
اکیرمآ ؛) لییارسا و   ) یجراخ ياهتردق  بناج  زا  فراعتم  تادیدهت   - 6

اکیرمآ .) لییارسا و   ) یجراخ ياهدیدهت  لیلد  هب  ياهتسه  ماهبا   - 7

دنشاب دیفم  دنناوتیم  تروص  هچ  رد  ياهتسه  ياهحالس 

تسا : نکمم  ياهتسه  ياهحالس 
ناتسکاپ .) قارع و   ) دنشاب رگید  ياهتلود  ياهتسه  ياههمانرب  يارب  ياهدنرادزاب ، لماع   - 1

اکیرمآ .) لییارسا و   ) دنشاب یجراخ  ياهتلود  تلاخد  يارب  ياهدنرادزاب  لماع   - 2
دننک . ناربج  ار  فراعتم  ياهحالس  دوجوم  ياهيرباربان  اهییاسران و   - 3

کیتاملپید .) ياهفعض  ناربج  ای  هاگیاج ، دوبهب  باعرا ، روظنم  هب   ) دننک لمع  کیتاملپید  رازبا  کی  ناونع  هب   - 4
ياهتسه  ياهحالس  ربارب  رد  ياهدنرادزاب  لماع  تسا  نکمم  یتح  اهحالس ، نیا 
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هک یتلود  رظن  زا  دیاب  عوضوم  نیا  دشاب -  هتـشاد  دوجو  يرباربان  اهحالـس  نیا  هدـنراد  روشک  ود  نیب  رگا  یتح  دنـشاب -  اهروشک  رگید 
اتبـسن یفدـه  ناونع  هب  ناوتیم  ار  نهیم  زا  عاـفد  لاـثم ، يارب  دوـش . یقلت  عورـشم  یتاـیح و  تسا ، رگید  یتـلود  هلمح  نتـشادزاب  یپ  رد 

رتراوشد رایـسب  يراک  عورـشم ،) یتایح و   ) یلـصا عفانم  زا  رتارف  یگدنرادزاب ، شرتسگ  لاح ، نیا  اب  دش . لئاق  یگدنرادزاب  يارب  یهیدب 
؛ دوش هدحتم  تالایا  ای  لییارسا  بناج  زا  یهباشم  دیدهت  ای  قارع  ياهتسه  ياهحالس  دیدهت  عنام  دناوتیم  ناریا  رظن ، نیا  ساسارب  تسا .
. دز دـهاوخن  يراک  نینچ  هب  تسد  دوخ  هب  دوخ  تروص  هب  ناریا  اموزل  دوجو ، نیا  اب  دـشابیم . ینالوط  يدـنیارف  یط  مزلتـسم  رما  نیا  و 

يارب ياهتـسه  ياهدـیدهت  زا  هدافتـسا  دـشاب . رثؤـم  یتاـیلمع و  هک  دراد  زاـین  ییاـناوت  هـب  رتـشیب  رثؤـم ، یگدـنرادزاب  نتـشاد  يارب  ناریا 
هناتـسآ ندروآ  نییاپ  يارب  شالت  اما  دراد ، صاخ  ياهمانرب  هب  یگتـسب  فراعتم ، ياهورین  زا  هدافتـسا  زا  یجراخ  ياهتردـق  نتـشادزاب 

هک تسا  نیا  هلأسم  یطیارش ، نینچ  رد  دوب . دهاوخ  كانرطخ  يرما  يدج ، تروص  هب  ياهتسه  تردق  زا  ماگنه ) دوز  هدافتسا   ) هدافتـسا
رتيوق رایـسب  ینمـشد  هیلع  ياهتـسه  ياهحالـس  زا  هیلوا  يهدافتـسا  زا  دـیاب  ار  ناریا  ایآ  دـشاب ؟ روشک  مادـک  هجوتم  دـیاب  یگدـنرادزاب 

درک ؟ يریگولج  روشک  نیا  یضرف  نانمشد  هلخادم  زا  هک  نیا  ای  تشادزاب و 
رظن هب  دراد . رب  رد  يرتـشیب  تارطخ  رما  نیا  تـفگ ؟ دـیاب  هـچ  فراـعتم  ياهدـیدهت  ربارب  رد  ياهتـسه  ياهحالـس  زا  هدافتـسا  دروـم  رد 

دروـخرب زا  یحطـس  ره  رد  اـهنآ  يرادنتـشیوخ  ثعاـب  ناریا ،) قارع و  نوـچمه   ) يریگرد فرط  ود  ياهتـسه  ياهحالـس  هک  دـسریم 
رد دـنکیمن . دــییأت  ار  هـیرظن  نـیا  رد 1999 ، ناتــسکاپ  دـنه و  ناـیم  اـهيریگرد  نـیرخآ  هراـبرد  دوـجوم  دـهاوش  یلو  دـش ، دـهاوخ 

مامت یگنج  هب  يریگرد ، هک  دوریم  لامتحا  دیآرب ، لمع  راکتبا  ددجم  نتفرگ  تسد  هب  یپ  رد  هدـنزاب  فرط  رگا  فراعتم  ياهدروخرب 
زا ماـگنه  دوز  يهدافتـسا  هیاـپ  رب  هک  یعـضوم  نیرتـکد و  تسا  نکمم  هک  دراد  دوـجو  ینارگن  نیا  لاـح ، نـیع  رد  دوـش . لیدـبت  راـیع 

ربارب  رد  ياهتسه  ياهحالس 
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دنک . لیدبت  رایع  مامت  گنج  هب  ار  ياهعقاو  عون  ره  هدش ، يزیریپ  فراعتم  يدیدهت 
رد دنتـسه . هدیاف  یب  تبـسن  هب  باعرا ، يراک و  بارخ  راوجمه ، ياهروشک  زا  یتابث  یب  يرـست  رباربرد  ياهتـسه  ياهحالـس  نینچمه ،
هک دراد  دوجو  رطخ  نیا  رتـشیب  تسا و  راـبتعا  دـقاف  بساـنتمان و  تقیقح  رد  ياهتـسه ، ياهحالـس  زا  هدافتـسا  هب  دـیدهت  يدراوم  نینچ 

لیدبت ییانثتسا -  يرازبا  هن  و  يریگرد -  زا  حطس  ره  يارب  هروظنم ، همه  ییاهرازبا  هب  دبای و  شهاک  اهحالس  نیا  زا  هدافتـسا  يهناتـسآ 
دنوش .

هب رثؤم  یتایلمع  يورین  کی  داجیا  رثا  رب  رواب ، لباق  یگدنرادزاب  دوشیمن . یگدنرادزاب  ثعاب  دوخ  هب  دوخ  ياهتسه  ياهحالس  ییاناوت 
ياهحالس درک . فراعتم  ياهحالـس  نیـشناج  ناوتیمن  ار  ياهتـسه  ياهحالـس  دیآیمن . رامـش  هب  هروظنم  همه  يرازبا  دیآیم و  تسد 

، یلاـمتحا ياهدـیدهت  اـب  هجاوم  يارب  رتـشیب  هک  فراـعتم -  ياـهییاناوت  هب  ناریا  نادرمتلود  هجوت  دـنوش  ثعاـب  تسا  نکمم  ياهتـسه 
هب دوش . ناما  یب  یتباقر  دراو  روشک  نیا  یعافد ، ياههنیزه  باـیمک  عباـنم  بلج  يارب  دـبای و  شهاـک  دـنرتبسانم -  رتریذـپفاطعنا و 

جراخم رانک  رد  دیاب  زین  ار  ناشرمع  لوط  هنیزه  دنتسین و  زین  تمیق  نازرا  هکلب  دنتسین ، ریذپفاطعنا  اهنت  هن  ياهتـسه  ياهحالـس  هوالع ،
اهنت دش و  دهاوخ  هتـساک  رتریذـپ  فاطعنا  ياهحالـس  تیمها  زا  دـهد ، خر  رما  نیا  رگا  درک . لمحت  فراعتم  یماظن  ياهورین  هب  طوبرم 

نتفای نیاربانب ، دـشابیم . رگید  كدـنا  دراوم  و  ياهتـسه ، ياهحالـس  زا  ماگنه  دوز  هدافتـسا  نایم  باـختنا  ناریا ، يارب  هدـنام  یقاـب  هار 
مواقم و ياهفرط  ربارب  رد   ) اراـک کـیتاملپید  مرها  هب  اهحالـس  نیا  لیدـبت  هب  رداـق  ياهتـسه ، حالـس  هدـنراد  روشک  کـی  هک  يدروم 
رد ای  دبای و  تسد  ياهتسه  ياهحالس  هب  لقتـسم  ياهنوگ  هب  دناوتب  ناریا  هک  تسین  نشور  نینچمه  تسا . راوشد  رایـسب  دشاب ،) ممـصم 

ياهتسه تردق  کی  هب  ندش  لیدبت  هجیتن  رد  ناریا  تسین ، صخشم  نیا ، رب  نوزفا  دسرب . يرتشیب  لالقتسا  هب  رذگهر  نیا  زا  دناوتب  عقاو 
گرزب  تردق  کی  هاگیاج  ندوب  دننامه  دشخب . اقترا  ار  دوخ  هاگیاج  ای  ذوفن و  دناوتب 
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نیا اهحالـس  هنوگ  نیا  هب  ناتـسکاپ  یبایتسد  نامز  زا  تسا و  هدوب  مهبم  هراومه  ياهتـسه ، ياهحالـس  يهدـنراد  روشک  کی  هاگیاج  اـب 
تسا . هدش  گنر  مک  رایسب  عوضوم 

 « صلاخ رثا  عقاو «  رد  فده  نیا  هک  داد  ناشن  دیاب  تسا ، تینما  شیازفا  ياهتسه  ياهحالس  هب  یبایتسد  زا  فده  هک  اجنآ  زا  ماجنارس ،
ناریا یتینما  تالکشم  يارب  یساسا  ياهراچ  ناونع  هب  ياهتسه ، ياهحالـس  هب  دیاب  رما ، نیا  ماجنا  يارب  دشابیم . اهحالـس  عون  نیا  [ 30]
ریذپان فاطعنا  ییاهرازبا  ناونع  هب  ياهتسه ، ياهحالـس  تسناد . تالکـشم  نیا  ندرک  هدیچیپ  يارب  یلماع  ار  اهنآ  هک  نیا  هن  تسیرگن ،

. تشاد رظن  رد  زین  ار  اهنآ  یفنم  بناوج  دیاب  دننک و  لح  ار  ناریا  یتینما  تالکشم  زا  یکچوک  رایـسب  شخب  دنناوتیم  تلاح  نیرتهب  رد 
يدادیور نینچ  ياهتـسه ، ياهحالـس  ینیمزریز  دیلوت  زا  سپ  ، NPT زا ناریا  جورخ  هب  اهروشک  ریاـس  کـیتاملپید  شنکاو  زا  هتـشذگ 

تشاد ؟ دهاوخ  ییانعم  هچ  هقطنم  ياهروشک  يارب 
رد يارب  ار  اهنآ  يهزیگنا  الامتحا  درک و  دـهاوخ  هتـسباو  رتشیب  هدـحتم  تالایا  یتینما  رتچ  هب  ار  يدوعـس  ناتـسبرع  هیکرت و  دادـیور ، نیا 

ياهناهب دشاب ، هدـشن  لیدـبت  ياهتـسه  تردـق  کی  هب  لبق  زا  هک  یتروص  رد  زین  قارع  داد . دـهاوخ  شیازفا  هباشم ، یمادـقا  نتفرگ  شیپ 
رد ار  ناریا  دـیدج  ياـهییاناوت  دـش  دـنهاوخ  روـبجم  مـه  ناتـسکاپ  لییارـسا و  درک . دـهاوخ  ادـیپ  ياهتـسه  ياهحالــس  تخاـس  يارب 

دوب . دهاوخن  تبثم  زین  هیسور  اپورا و  هیداحتا  هدحتم ، تالایا  شنکاو  دنهد . رارق  هجوت  دروم  دوخ  يزیرهمانرب 
دقاف هک  دـننکیم  رظن  فرـص  ياهتـسه  ییاناوت  بسک  راـکهار  ذاـختا  زا  هک  ییاـهروشک  اـهنت  هک  تسین  ینعم  نادـب  بلاـطم ، نیا  ناـیب 

هزیگنا  هک  تسا  يروشک  رصم ، لاثم : ناونع  هب  دنراد . رارق  یتینما  رتچ  یعون  ششوپ  تحت  ای  دنتسه  يدج  یتینما  لکشم 
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دننام رظن  نیا  زا  زین  ناریا  تیعقوم  تسا . هدرک  يراددوخ  يراک  نینچ  زا  یلو  تسا  هتـشاد  رایتخا  رد  ییاناوت  نیا  بسک  يارب  یـسوملم 
دیدـهت اـب  هلباـقم  يارب  دـناوتیم  قارع ،)  ) رتکـچوک تردـق  کـی  اـب  ییوراـیور  رد  هک  تسا  یگرزب  تردـق  روـشک  نیا  تسا . رـصم 

یـساملپید ظاحل ، نیا  زا  دهد . رارق  رظن  دـم  ار  نیزگیاج  ياههار  رگید  ای  دـنک و  لمع  یـساملپید  هار  زا  ياهقطنم ، ياهتـسه  ياهحالس 
هب نآ ،) زا  ندش  عفتنم  هب  لیم  يدج و  دیدهت  کی  شهاک  هب  لیم  راد  ریگرد و   ) ياهتسه ياهحالس  رـس  رب  ثحب  قارع و  لابق  رد  ناریا 

دراد . رارق  روشک  نیا  ياهتسه  ياههمانرب  يارب  یهیجوت  ناونع 
رد تسا  نکمم  دنادیم ، تسود  دقاف  ای  نانمشد و  هرصاحم  رد  ار  دوخ  هک  يروشک  يروف ، صخشم و  یتینما  دیدهت  کی  دوبن  رد  یتح 

دیکأت دیاب  دنک . تظافح  دوخ  زا  شایتینما ، طیحم  یلامتحا  ندش  رتمیخو  تروص  رد  ات  دیآرب  ياهتـسه  ياهحالـس  هب  نتفای  تسد  یپ 
اهروشک نیا  درادـن . رارق  یمتا 1998 ) ياهشیامزآ  زا  لبق   ) ناتـسکاپ دـنه و  ای  لییارـسا  ياـهروشک  هباـشم  یتیعقوم  رد  ناریا  هک  درک 

هب اهنآ  نیاربانب ، دنتسه . ياهتسه  ياهحالـس  ياراد  دناهدرکن  مالعا  هک  دنتـسه  ییاهروشک  وزج  هچرگ  دناهدرکن ، اضما  ار   NPT نامیپ
دوخ زیمآ  ماهبا  تیعضو  زا  يرادربهرهب  اب  ات  دهدیم  هزاجا  لییارسا ، یگژیو  نیا  دنوشیم . هتخانش  [ 31  « ] ياهناتسآ ياهروشک  ناونع « 
نیا يهرتسگ  هزادنا و  شریذپ  نودب  ییاهن -  هدـنرادزاب  لماع  ناونع  هب  دوخ  ياهتـسه  ياهییاناوت  زا  ینعی  دـنک  ادـیپ  تسد  ییایازم  هب 

زا ، NPT وضع کی  ناونع  هب  اریز  دنک ، لمع  هنوگ  نیا  دناوتیمن   NPT ياهفرط زا  یکی  ناونع  هب  ناریا  اما  دنک . هدافتسا  ییاناوت - 
ریز ییاناوت  زا  هدافتسا  دراد ، میب  یللملانیب  ياهمیرحت  زا  هک  نارهت  يارب  تسا . هدیشک  تسد  ياهتسه  ياهحالـس  دیلوت  يارب  دوخ  قح 

کی  هجوتم  دیاب  ناریا ، یتظافح  راکهار  نیاربانب ، دوب . دهاوخ  راوشد  کیتاملپید ، دصاقم  تهج  رد  ینیمز 

هحفص 46 ] ] 

نامیپ زا  هک  دشاب  هتـشاد  زاین  ای  دـهاوخب  تسا  نکمم  یطیارـش  هچ  تحت  هک  دـشاب  هتـشاد  رظن  دـم  ار  رکف  نیا  هدوب و  صخـشم  دـیدهت 
دزاـس و ناـسآ  ناـمیپ  زا  ار  ناریا  جورخ  تسا  نکمم  یلماـع  هچ  هک  نیا  هلمج  زا  دراد . یپ  رد  ییاهشـسرپ  هلأـسم  نیا  ( ؟ دوـش جراـخ 

بوچراچ رد  دـناوتیم  ناریا  هک  يراکهار  عون  همه ، زا  رتالاب  عوضوم و  نیا  هب  تبـسن  اهروشک  رگید  تینما و  ياروش  ياضعا  شنکاو 
دوب ؟) دهاوخ  هچ  دنک ، ذاختا  نامیپ 

دیاش تسا . یضاران  ، NPT رد دوجوم  یتلادع  یب  زا  هک  تسین  يروشک  اهنت  ناریا  هک  تسا  ینتفگ  یتامدقم ، ریـسفت  نیرخآ  ناونع  هب 
هک تسین  نشور  لاح ، نیا  اب  دشاب . هتشاد  عوضوم  نیا  هب  تبسن  يرتروشرپ  تاساسحا  دیدج ، اتبـسن  یبالقنا  روشک  کی  ناونع  هب  ناریا 

نکمم تلادـع  مظن و  ياـهشزرا  نآ  رد  هک  تسا  يدروم  نیا  دـنک . فرط  رب  ار  یتلادـع  یب  نیا  ياهتـسه ، ياهحالـس  رتشیب  شرتـسگ 
[ . 32 . ] دجنگیمن بوچراچ  نیا  رد  اهشزرا  نیا  هک  ارچ  تسین ؛ نشور  هجو  چیه  هب  یقالخا  باختنا  دننک و  ادیپ  ضراعت  مه  اب  تسا 

ناریا یتینما  طیحم 

ناربهر دشاب . هتـشادن  دوجو  طابترا  روشک  نیا  نادرم  تلود  یمـسر  نایب  ناریا و  یتینما  ياهتشادرب  نیب  مینک ، روصت  هک  تسا  راوشد 
اب ناربـهر ، نیمه  لاـح  نـیع  رد  [ 33 . ] دـننکیم داـی  یناـفوط  ییاـیرد  ناـیم  رد  تاـبث  یب  ياهریزج  ناوـنع  هب  روـشک  نیا  زا  بلغا  ناریا 

دعاسمان یطیحم  ار  روشک  نیا  یللملا ، نیب  ياوزنا  گنج و  يهبرجت  ياهقطنم و  تسایس  ندوب  لایس  تروص ، هب  ناریا  تیعقوم  فیـصوت 
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هراشا  یگنهرف  تادیدهت  هب  رتشیب  ناریا  ناربهر  تسا . راوشد  یتامادقا  ذاختا  مزلتسم  هک  دننکیم  میسرت 

هحفص 47 ] ] 

رارق یـصخشم  تادیدهت  ضرعم  رد  هک  نیا  هن  دنکیم ، تینما  مدع  ساسحا  یمومع  روط  هب  ناریا  دـهدیم ، ناشن  رما  نیا  هک  دـننکیم 
ندوب لایس  رب  ثحب  نیا  تسا . دوهشم  ناریا  یلم  تینما  رـس  رب  ناسانـشراک ، نایم  ثحب  هب  طوبرم  شرازگ  رد  عوضوم  نیا  دشاب . هتـشاد 

تاـهجوت رتـشیب  تسا . زکرمتم  هقطنم  رد  ناریا  یگنهرف  تاـقلعت  اـهزرم و  رد  تاـبث  يرارقرب  يزرم و  تینما  تیمها  ياهقطنم ، تساـیس 
رد وتان و  شرتسگ  يهلأسم  لامـش  رد  تسا . هدوب  بونج  لامـش و  لئاسم  هب  فوطعم  دـشاب ، ناتـسناغفا  ای  قارع  هب  هک  نیا  ياج  هب  ناریا 

هنیمز رد  رتشیب  ناریا ، يهدـمع  ینارگن  یلک ، روط  هب  درادـن . ياهناتـسود  يهطبار  هک  تسا  حرطم  ناتـسکاپ )  ) ياهیاسمه يهلأـسم  قرش 
[ . 34 . ] یجراخ ياهتردق  ات  تسا  هدوب  ياهقطنم  تاعوضوم 

يریگرد و نمزم ، یتابث  یب  نآ  یگژیو  هک  دراد  رارق  ناهج  زا  یکانرطخ  يهقطنم  رد  هک  دوشیم  میسرت  هنوگ  نیا  بلغا  ناریا  تیعضو 
رظن نیا  زا  اـهنت  دنتـسه و  یلخاد  رتـشیب  اـهیتابث  یب  نیا  لاـح ، نـیا  اـب  تـسین -  هـفازگ  بـلطم  نـیا  هـتبلا  [ - 35 . ] تساـهگنج ثاریم 
نیا هن  دنهد ،) رارق  کیتاملپید  يانگنت  رد  ار  ناریا  ای   ) دنبای يرـست  ناریا  هب  يدمع  ریغ  تروص  هب  هک  دنیآ  رامـش  هب  يدیدهت  دنناوتیم 
رارق يرتهب  تیعضو  رد  دنربیم  جنر  یتابثیب  زا  هک  هقطنم  ياهروشک  رگید  اب  هسیاقم  رد  ناریا ، دنیآ . رامش  هب  هدمع  يدیدهت  دوخ  هک 

نیا  يارب  يدج  يدیدهت  هک  قارع  بناج  يانثتسا  هب  و  [ 36  ] دراد

هحفص 48 ] ] 

اب شیاهزرم  رـس  رب  هن  تسا ، یخیراـت  نانمـشد  ياراد  هن  ناریا  دراد . رارق  یبوخ  تیعـضو  رد  یتینما  ظاـحل  هب  دوریم ، رامـش  هب  روشک 
هب هک  تسا  ور  هب  ور  ریمـشک  مدرم  نوچمه  ینامدرم  اب  هن  تسا و  ریگرد  بلط  ییادـج  ياهتضهن  اب  هن  دراد ، فالتخا  اـهروشک  رگید 

گنج ای  نیمزرس و  هیزجت  راچد  شیب  مک و  کی  ره  هک  دراد  رارق  ییاهروشک  هرصاحم  رد  ناریا  هک  تسا  تسرد  دنروآ . دراو  راشف  وا 
كارتـشا هجو  هک  هدوب  صخـشم  یتـیوه  ياراد  روشک ، نیا  اـما  دنتـسه ، نئمطماـن  دوخ  ياـقب  یتـح  تیوـه و  هب  تبـسن  هدوـب و  یلخاد 

درادن . دنتسه ، لوفا  لاح  رد  زور  هب  زور  هک  اهروشک  نیا  اب  ینادنچ 
طباور ياراد  ناریا  دنزیم . رود  تلود  دوخ  درکلمع  ییاراک  روشک و  نیا  داصتقا  هژیو  هب  زین  اهتیلقا و  روحم  لوح  ناریا  یتینما  لئاسم 

زا دـیاب  زین  روشک  ود  نیب  يداصتقا  ياهيراکمه  تسا . رتدـنمتردق  همه  زا  شاینیمز  هیاسمه  تفه  نایم  رد  هک  تسا  هیکرت  اب  یلوقعم 
جیلخ رد  ناریا  دشاب . روشک  ود  فالتخا  دروم  هک  درادن  دوجو  ياهبناج  ود  عوضوم  چیه  نوچ  دوش  لیمکت  یـسایس  طباور  دوبهب  قیرط 

هیاـسمه ياـهروشک  قرـش ، لامـش و  رد  دوریم . رامـش  هب  تردـق  نیرتمهم  ییاـیفارغج ، تیعقوـم  تیعمج و  رظن  زا  ناـمگ  یب  سراـف ،
يارب میقتسم  ای  يدج  يدیدهت  ناونع  هب  کی  چیه  دنشابیم و  يریگرد  لاح  رد  هدوب و  یشاپورف  دعتسم  هک  دنتسه  فیعض  ییاهروشک 

درادن . ياهتسه  ياهحالس  هب  يزاین  اهدیدهت ، نیا  زا  کی  ره  دوجو  لیلد  هب  ناریا  دنوریمن . رامش  هب  ناریا 

قارع

دننادیم ناگمه  دهد . رارق  رظن  دم  ار  ياهتـسه  يهدنرادزاب  هب  یبایتسد  هک  تسا  ناریا  يارب  لیلد  نیرتهدننک  عناق  قارع  يهوقلاب  دیدهت 
بسک  یپ  رد  قارع  هک 
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هحفص 49 ] ] 

ناکما دـح  ات  هک  تسا  هدوب  نآ  یپ  رد  قارع  [ 37 . ] دـنادیم راک  نیا  ماجنا  يارب  یلیلد  ار  ناریا  اب  گنج  تسا و  هدوب  ياهتـسه  ییاناوت 
AEAI تراـظن تحت  هـک  ییاهیـسرزاب  اـب  ههجاوـم  رد  روـشک  نـیا  روـظنم ، نیدـب  دـیازفیب و  نآ  يارب  هدرک و  ظـفح  ار  ییاـناوت  نـیا 

تمسق [ 38 . ] تسا هدرک  هئارا  بذـک  تاـعالطا  اـی  هتفر و  هرفط  هنیمز  نیا  رد  تاـعالطا  هـئارا  زا  تـسا ، هـتفرگ  تروـص   MOCSNU

نآ نیبم  رما ، نیا  تسا و  هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  نانچمه  نآ ، یسدنهم  یملع و  شناد  هژیو  هب  قارع  ياهتـسه  ییاناوت  نیا  زا  یگرزب 
ياهتیدودحم هک  تسا  دیعب  لاح ، نیمه  رد  دش . دهاوخ  هتفرگ  رـس  زا  هدنیآ  رد  قارع  ياهتـسه  ياهحالـس  يهمانرب  الامتحا  هک  تسا 

اذغ ربارب  رد  تفن  يهمانرب «  اهمیرحت و  زا  رارف  قیرط  زا  تفن  شورف  زا  قارع  هک  اریز  دنـشاب ، همانرب  نیا  يارجا  يارب  هدمع  یعنام  یلام 
دنکیم . بسک  ییاهدمآرد  « ، 

روط هب  هچرگ  قارع ، فراعتم  یماظن  يورین  دشاب . هتفاین  شهاک  تسا  نکمم  زین  ياهتسه  ياهحالـس  هب  یبایتسد  يارب  قارع  ياههزیگنا 
ياهییاسران یکدی و  تاعطق  هب  یـسرتسد  نادقف  زین  اهمیرحت و  اهتیدودـحم و  زا  ورین  نیا  اما  تسا ، هدوبن  اهمیرحت  فدـه  صخـشم 

یعمج راتـشک  ياهحالـس  هب  يرتشیب  یگتـسباو  راـک  يادـتبا  رد  مک  تسد  قارع  ـالامتحا  هجیتن  رد  دربیم . جـنر  یتاـیلمع  یـشزومآ و 
دهاوخ  ادیپ  ( WMD)

هحفص 50 ] ] 

، ناریا هک  یلاـح  رد  تـسا  مورحم  رتـمولیک  زا 150  رتارف  يدرب  اـب  ییاـهکشوم  نتـشاد  زا  ینوناـق ، روـط  هب  قارع  لاـح ، نـیا  رد  درک .
هجوت اب  ماجنارس  دنتسه . اراد  ار  درب  نازیم  نیا  ربارب  ود  مک  تسد  هک  دنراد  یسرتسد  ییاهکشوم  هب  اهروشک  ریاس  يدوعس و  ناتسبرع 

هب یباـیتسد  يارب  روشک  نیا  شـالت  تسین ، روصتم  رـضاح  لاـح  رد  نآ  يارب  یـصخشم  نیـشناج  هک  قارع  ینونک  تموـکح  تیهاـم  هب 
هک زاورپ ، دنلب  قارع  هک  دراد  دوجو  يرتشیب  لامتحا  دش . دهاوخن  فقوتم  زگره  یعمج  راتشک  ياهحالـس  رگید  ياهتـسه و  ياهحالس 

دنزب يریگ  جاب  دیدهت و  هب  تسد  ماقتنا  نتفرگ  يارب  مادص  تیمکاح  تحت  تسا ، هدش  هدروخرـس  تیوک ) ناریا و  اب   ) گنج ود  یپ  رد 
دریذپب . هدروخ  تسکش  تردق  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  فعض  عوضوم  دهاوخب  هک  نآ  ياج  هب 

، هتـشذگ نیا  زا  دـشاب . كوکـشم  ياهتـسه  قارع  کی  دـیدهت  لباقم  رد  یگدـنرادزاب ، زج  هب  ییاهشنکاو  دروم  رد  هک  دراد  قح  ناریا 
هداد ناشن  دشابن -  هجاوم  هنایوج  یفالت  هلمح  رطخ  اب  هک  یتروص  رد  ییایمیش -  ياهحالـس  زا  هدافتـسا  دیلوت و  هب  ار  دوخ  لیامت  قارع 

وخ یکـشوم  ياهورین  هعـسوت  هب  شیب ، مک و  مادص  دـناهدنام و  یقاب  ظوفحم  نانچمه  قارع ، یکیژولویب  ییایمیـش و  ياهحالـس  تسا .
[ . 40 . ] دهدیم همادا  دوشیم -  هدوزفا  نآ  درب  رب  جرخ ، شهاک  تروص  رد  یناسآ  هب  هک  [ - 39  ] دومسلا

ياهیـسرزاب اـب  یتح  هک  تسا  هداد  ناـشن  ، UNSCOM دـنک و ظـفح  ار  دوخ   WMD اـهییاناوت هک  تسا  ممـصم  ناـنچمه  قارع ،
رد  هک  قارع   BW یکیژولویب ياهحالس  همانرب  اب  دینک  هسیاقم   ) هدرک ناهنپ  ناوتیم  ار  اههمانرب  یخرب  هنایوج ، هلخادم 

هحفص 51 ] ] 

ار قارع  هب  تسبن  ناریا  دامتعا  رما  نیا  درک . ظفح  اههنیمز  يهمه  رد  ار  هدـنام  یقاب  ياهییاناوت  و  درک ،) شاف  هدـنهانپ  کی  لاس 1995 
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دم میمصت  نیا  ای  یگتسخ UNSC و  ای  تسایس  رییغت  رثا  رب  ار  قارع  مجاهت  زا  یـشان  تارطخ  دیاب  روشک  نیا  هک  ارچ  دهدیم ، شهاک 
تساز . سرتسا  یسایس  ظاحل  هب  ریثأت و  یب  هک  حالس  علخ  تسایس  يهمادا  ات  دنک  هیکت  یگدنرادزاب  هب  رتشیب  هک  دهد  رارق  رظن 

طوطخ نییعت  یگنج ، تامارغ  یگنج ، يارـسا  هلداـبم  يهلأـسم  دنتـسین . مک  دـنرادن ، رظن  قاـفتا  اـهنآ  رد  قارع  ناریا و  هک  یتاـعوضوم 
. دزاسیم مومـسم  ار  طباور  نانچمه  لـباقم  فرط  فلاـخم  ياـههورگ  زا  فرط ، ود  تیاـمح  زین  اـهزرم و  دوخ  دروم  رد  قفاوت  يزرم و 

ناریا بناج  زا  یکـشوم  هناخپوت و  ییاوه ، تالمح  هب  رجنم  یهاگ  هک  روشک  ود  تیامح  تحت  ياههورگ  دارفا و  یتسیرورت  تـالمح  )
. دنوش يدج  تامـصاخم  هب  رجنم  هدرک و  ادـیپ  تدـش  تسا  نکمم  اهدروخرب  نیا  تسا .) هدـش  لاس 1994( زا   ) قارع یقرـش  قطاـنم  هب 

تختیاپ  ) دـنکیم ساسحا  ریذـپ  بیـسآ  فعـض و  عضوم  رد  ناریا  اب  هسیاقم  رد  کیژتارتسا  قمع  نتـشادن  لـیلد  هب  ار  دوخ  زونه  قارع 
مدـع لـیلد  هب  هک  دراد  قح  قارع  ور ، نیا  زا  دراد .) هلـصاف  زرم  زا  رتـمولیک  دـص  دـنچ  نارهت  هک  یلاـح  رد  تسا  کـیدزن  زرم  هب  قارع 
ماجنا ار  یتاکیرحت  تیوک  هیلع  هدـنیآ  رد  تیعـضو ، نیا  دوبهب  يارب  دـشاب و  یـضاران  سراف  جـیلخ  ياهبآ  هب  هظحالم  لباق  یـسرتسد 

دهد .
هچ دـشاب ، ياهتـسه  دـیدهت  نیا  هچ  تساراد ؛ یمکحم  لیالد  يدـج ، هوقلاب و  يدـیدهت  هب  هناطاتحم  یخـساپ  نداد  يارب  ناریا  نیاربانب ،

[ . 41 . ] ییایمیش هچ  یکیژولویب و 
ار  شرتسگ  مدع  ياهتسه ، ياهحالس  شرتسگ  هب  شنکاو  رد  هک  دراد  رارصا  ناریا 
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يارب يدایز  يژرنا  ناریا  شرتسگ ، مدـع  يهمانرب  زا  یمـسر  تیامح  زا  رظنفرـص  لاح ، نیا  اب  دـهد . حـیجرت  لـباقتم ، »  یباـیتسد «  هب 
ابیرقت اـکیرمآ  هک  ياهناتـسآ - »  روشک  ناونع «  هب  لییارـسا ، زیمآ  ماـهبا  تیعـضو  همه  زا  رتمهم  رد NPT و  دوجوم  یتلادع  یب  حـیبقت 

ناوت ظفح  رب  اراکـشآ  هک  قارع  هناجوجل  رارـصا  اب  نارهت  یـساملپید  دنکیم . فرـص  دـهدیمن -  ماجنا  يراک  نآ  ندرک  موکحم  يارب 
ندز رود  يهـنیمز  رد  قارع ، اـب  ناریا  يراـکمه  لاـثم ، يارب  درادــن . یناوـخ  مـه  دــنکیم ، دــیکأت   WMD دـیلوت رد  دوـخ ، يهوقلاـب 
يارب قارع  ياهدـیرخ  يهمادا  اـهنت  يرگهطـساو ،) قیرط  زا  ناریا  ندـش  دـنمهرهب  و   ) قارع تفن  شورف  قیرط  زا  یللملانیب ، ياـهمیرحت 

يهوقلاب نیشناج  زا UNSCOM و  ناریا  یتافیرشت  تیامح  نیا ، رب  نوزفا  دنکیم . ناسآ  ار  روشک  نیا   WMD ياههمانرب زا  تیامح 
ررکم ياهتساوخرد  دنکیمن . رطخ  ساسحا  نادنچ  قارع  ياهتـسه  يهوقلاب  دـیدهت  زا  روشک  نیا  دـهدیم  ناشن  ، UNMOVIC نآ

تـسین ینعم  نادب  عوضوم  نیا  اما  تسا ، كرد  لباق  یـسایس  ظاحل  زا  دنچ  ره  سراف  جیلخ  زا  ییاکیرمآ  ياهورین  جورخ  رب  ینبم  ناریا 
يارب ياهدـنرادزاب  لماع  اکیرمآ  روضح  تسا . هدرک  ادـیپ  هفیظو  ماجنا  ناکما  ییاـکیرمآ ، ياـهورین  روضح  لـیلد  هب   UNSCOM هک

تسا . قارع  رتشیب  ياهییوجارجام 
. دنک فقوتم  ياهتـسه  ياهحالـس  دـیلوت  هنیمز  رد  ار  دوخ  ياهيریگیپ  ای  دـشکب و  تسد  دوخ   WMD ياههمانرب زا  قارع  تسا  دـیعب 

ياهتسه ياهحالس  هب  قارع  یبایتسد  يارب  یمکحم  لیالد  نانچمه  اما  دوش ، تسایس  نیا  رییغت  ثعاب  تسا  نکمم  نیسح ، مادص  فذح 
سح ریذپبیـسآ  ار  دوخ  تسا و  ریگرد  تیوک  ناریا و  اب  هک  یمادام  روشک  نیا  ات  دوشیم  ثعاـب  عوضوم  نیا  تشاد و  دـهاوخ  دوجو 
ذوفن یعافد و  ياهرازبا  دـهدیم ، قوس  يرتلاعف  ياهقطنم  شقن  ياـفیا  تمـس  هب  ار  نآ  هک  تسا  هدننکـش  ياهعماـج  ياراد  دـنکیم و 

نیا دـنکیم  روـصت  قارع  هـک  هنوـگ  نآ  تـسا و  رتوـلج  شناـگیاسمه  زا  دوـخ  ياهتــسه  ياـههمانرب  رد  قارع  دــنک . تیوـقت  ار  دوـخ 
زین  ناگیاسمه 
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دنرادروخرب . یفاک  يهزیگنا  زا  نزاوت ، داجیا  تهج  اهحالس  نیا  زا  هدافتسا  يارب 
تکرح نیا  زاغآ  يارب  مادقا  نیتسخن  دشاب ؟ راذـگ  ریثأت  هلأسم  نیا  رب  دـناوتیم  یتامادـقا  هچ  هک  دریگب  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  دـیاب ، ناریا 

قیرط زا  هبناج ، ود  تاعوضوم  یخرب  لصف  لح و  رگید ، لح  هار  دشاب . للم  نامزاس  حالـس  علخ و  ياهشالت  زا  رتشیب  تیامح  دناوتیم 
يرورـض تفایهر  سراف  جـیلخ  ياهبآ  هب  قارع  رتشیب  یـسرتسد  ناکما  ياـطعا  يارب  تیوک  ندرک  دـعاقتم  يارب  شـالت  تسا . هحلاـصم 

ياهزیگنا ناونع  هب  دناوتیم  زین  سراف  جیلخ  ياهداهن  تسایـس و  رد  قارع  ندرک  دراو  نینچمه ، تفرگ . شیپ  رد  دیاب  هک  تسا  يرگید 
دریگ . رارق  رظن  دم  قارع  رتهب  راتفر  يارب 

نیا دنبای . رارقتـسا  ددعتم  ياهههبج  رد  تعرـس  هب  دنناوتب  هک  دشاب  یکرحتم  ياهورین  داجیا  یپ  رد  تسخن  دـیاب  ناریا  یماظن  يهبنج  زا 
يهمان تقفاوم  دقع  قیرط  زا  دیاب  روشک  ود  نیب  كرتشم  يزرم  قطانم  نینچمه ، دننیبب . شزومآ  یلامتحا  ياهدـماشیپ  يارب  دـیاب  اهورین 

هتفای و دوبهب  دـیاب  قطانم  نیا  يوس  نآ  رد  یعافد  تاماکحتـسا  دـشاب . هتـشاد  رارق  تبقارم  تحت  اـما  دوش ، مـالعا  یماـظن  ریغ  كرتشم ،
یماظن تاعالطا  يهنیمز  رد  دوخ  ياهشالت  هب  یلک  روط  هب  دیاب  ناریا  هک  نیا  مود  دـنک . ادـیپ  ياهچراپکی  لکـش  تاعالطا  يروآعمج 

، مراهچ دـشخب . دوبهب  ار  دوخ  ییاوه  عافد  تیعـضو  هداد و  شیازفا  ار  دوخ  ياهورین  ناـیم  یگنهاـمه  دـیاب  ناریا  هک  نیا  موس  دـیازفایب .
دیاب ناریا  هک  نیا  ماجنارس  دنـشاب و  اهیقارع  فراعتم  تالمح  ربارب  رد  یفراعتم  يهدنرادزاب  لماع  دنناوتب  دیاب  ناریا  یکـشوم  ياهورین 

دنک . شالت  ياهتسه  ياهحالس  راکهار  هنیمز  رد  دشابن ، ریاغم   NPT میژر دافم  اب  هک  اجنآ  ات 
هکنآ یب  دنک  مادقا  قارع  یلامتحا  ياهتـسه  دیدهت  اب  هلباقم  يارب  ناریا  هنوگچ  تسا : ساسح  راوشد و  رایـسب  ناریا  يارب  قارع  يهلأسم 

(، ناریا دوخ  یمـسر  تادـهعت  و   ) دـننادیمن زاجم  ار  اهحالـس  نیا  نتـشاد  هک  ییاهنامیپ  اب  طبترم  ياهراجنه  ای  دوش و  رتمیخو  عاضوا 
دوشن ؟ رادهشدخ 
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لییارسا

رد يریگرد  اهیناریا ، زا  يرایسب  دننکیم . فیصوت  یتسیلایرپما  ياههزیگنا  اب  يروشک  ای  میقتسم و  يدیدهت  ار  لییارسا  رتشیب ، اهیناریا 
تیامح دروم  هدوب  برغ  قولخم  هک  یلییارسا  تسا ، هتـشاد  اور  ناملـسم  مدرم  رب  لییارـسا  هک  دننادیم  يدیدش  یتلادع  یب  ار  نیطـسلف 

فلاـخم ياـههورگ  زا  روشک  نیا  تسا . هدرک  ذاـختا  لییارـسا  هیلع  ياهنامـصخ  عضوم  ناریا  تلود  نیارباـنب  دراد . رارق  اـکیرمآ  صاـخ 
، دوخ يهبون  هب  زین  ناریا  ياهتسایس  اهراعش و  رگید  يوس  زا  دنکیم . یبایزرا  تنایخ  ار  حلص  تارکاذم  هدرک و  تیامح  حلـص  دنیارف 

هارمه ییاههیمالعا  اب  ینامگدـب  نیا  هاگ  تسا . هدرک  نونظم  رایـسب  ناریا   WMD هدش اعدا  نوگانوگ  ياههمانرب  هب  تبسن  ار  لییارـسا 
تاسیـسأت هیلع  هناریگ  شیپ  تـالمح  تسا  مزـال  هک  دـننکیم  داهنـشیپ  نآ  رد  هدرک و  رـشتنم  یلییارـسا  ییاوه  يورین  نارـسفا  هک  تسا 

رد 1994 .) لاثم  يارب   ) دوش ماجنا  ناریا  كوکشم 
قیرط زا  دراد  دصق  لییارسا  هک  تسا  هدرک  تیوقت  ناریا  رد  ار  هدیقع  نیا  زا 1998  یعافد  لئاسم  يهنیمز  رد  هیکرت  اب  لییارسا  يراکمه 

رد قارع  كاریـسوا  هب  دوخ  یناهگان  يهلمح  ات  دبای  تسد  ناریا  نامـسآ  هب  دوخ ، يهدـنگنج  ياهامیپاوه  زا  هدافتـسا  اب  هیکرت و  ییاوه 
، ار ناـجیابرذآ  اـب  روشک  ود  نیا  يراـکمه  لییارـسا و  هیکرت و  نیب  يراـکمه  اـهیناریا  هاـگ ، دـنک . رارکت  زین  ناریا  دروم  رد  ار ،  1981
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هک دـندقتعم  یناریا  ناققحم  دـننکیم . یقلت  ناریا  لامـش  رد  برغ  رادفرط  ياهروشک  داحتا  مک  تسد  ای  وتان و  شرتسگ  يارب  شـالت 
زیمآ قفوم  شیب  مک و  هک  يدایز -  ياهراشف  لییارسا  دوشیم . ماجنا  بونج  رد  اکیرمآ  روضح  لیمکت  ناریا و  راهم  ياتسار  رد  رما  نیا 

هب دشاب  دیفم  ناریا  یعافد  ياههمانرب  يارب  تسا  نکمم  هک  ار  يروآنف  لاقتنا  ات  تسا  هدروآ  دراو  نیچ  هیـسور و  اکیرمآ ، رب  دناهدوب - 
دنزاس . فقوتم  روشک  نیا 

نیب  ياهبناج  ود  فالتخا  چیه  هک  تسا  نیا  تیعقاو  رادیاپ ، تموصخ  نیا  مغر  یلع 
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لـصف لح و  دـیاب  هک  تسا  هدـنام  یقاب  روشک  ود  نیب  زونه  هاـش  هرود  هب  طوبرم  يداـصتقا  لـئاسم  یخرب  هتبلا   ) درادـن دوجو  روشک  ود 
مه زا  ناریا  ینابیتشپ  دوبن .) اهنآ  نیب  فالتخا  هیاـم  زین  روشک  نیا  ناـیدوهی  يهعماـج  اـب  ناریا  راـتفر  ریخا ، تاـنایرج  زا  شیپ  اـت  دـنوش .

ناریا یتح  دوش  لییارسا  هب  میقتسم  تالمح  هب  رجنم  هک  تسا  هتفرن  شیپ  اجنآ  ات  نونکات  هللا ، بزح  ینعی  نانبل  رد  دوخ  يهعیـش  ناشیک 
هدـش لالدتـسا  نینچ  هدـمآ ، روهمج  سییر  یمتاخ  ياقآ  ياههینایب  رد  هک  روطنامه  حلـص ، حرط  فلاخم  ياهینیطـسلف  زا  تیاـمح  رد 

هک درادـن  دوجو  روشک  ود  نیب  ياهلأـسم  چـیه  هک ، نیا  هصـالخ  دـنریگب . میمـصت  ناشهدـنیآ  دروم  رد  دـیاب  دوخ  اهینیطـسلف  هک  تسا 
اب تفلاخم  يارب  دودحم  ياهيراذگ  هیامرس  اهراعش و  نداد  دنوش . رگیدکی  اب  گنج  دراو  نآ  رس  رب  اهنآ  هک  دشاب  هتشاد  ار  نآ  شزرا 

تسا . هدرک  داجیا  نیفرط  طباور  رد  ار  ییوجهنیک  رطخ و  وج  رگیدکی ، هیلع  فرط  ود  فادها  ییامنگرزب  يرگید و 
هب هک  نیا  هب  دسر  هچ  دنوش ؛ رگیدکی  هیلع  لاعف ، تامصاخم  ریگرد  ات  درادن  مه  یتبسانم  دنرادن و  رگیدکی  اب  یفالتخا  لییارسا  ناریا و 

دننزب . تسد  رگیدکی  هیلع  ياهتسه  يریگرد  لدابت 
تاماقم هک  دنک  تیامح  ییاههورگ  زا  ای  دننکیم  دیدهت  ار  لییارـسا  ناشدوخ  هک  دنک  تیامح  ییاهتسیرورت  زا  ات  درادـن  یلیلد  ناریا 

دوش اهیلییارـسا  رد  سرت  نیا  داجیا  ثعاب  هک  دنک  دیلوت  يدربرود  ياهکشوم  هک  درادـن  یلیلد  ناریا  دـنرادن . لوبق  ار  اهنآ  ینیطـسلف 
رکف هک  درادن  یلیلد  ناریا  لاثم ، يارب  دنهد . رارق  فده  ار  روشک  نیا  ای  دنـشاب و   WMD ياهکهالک هب  حلسم  تسا  نکمم  اهنآ  هک 

تالمح هب  ات  دزاس  رداق  ار  روشک  نیا  دهد و  شرتسگ  نانبل  هب  ار  یگدـنرادزاب  دـناوتیم  ياهتـسه ، ياهحالـس  دـیلوت  تروص  رد  دـنک 
يارب دـهد ، همادا  لییارـسا  اب  دوخ  تموصخ  هب  رگا  هک  دـنک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ناریا  دـنزب . تسد  شیاهزرم  يوس  نآ  هب  فراعتم 

تسا  رتدنمتردق  رایسب  يروشک  لییارسا  اریز  دشاب ، هتشاد  یتایح  یلاع و  رایسب  عفانم  دیاب  راک  نیا  ماجنا 
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هک یلاح  رد  تسا ، دشر  لاح  رد  شداصتقا  دراد و  يدـنمتردق  ناتـسود  دراد ، رایتخا  رد  ار  ياهتـسه  ياهحالـس  زا  یمیظع  هریخذ  هک 
دراو کیتاملپید  هار  زا  دیاب  دـنک  کمک  اهینیطـسلف  هب  دـهاوخیم  رگا  ناریا  درادـن . رب  رد  ناریا  يارب  یعفن  الوصا  تموصخ  نیا  همادا 

: دندومرف روشک  ماقم  یلاع  ربهر  ياهنماخ ، یلع  دیس  هللا  تیآ  ترضح ] ، ] لاس 1995 رد  هک  هنوگ  نامه  هتشذگ ، اهنیا  يهمه  زا  دوش .
دوش » . نآ  دراو  ناریا  اهنت  هک  تسین  يداهج  نیطسلف  يهلأسم  » 

ياهکهالک دروم  رد  طقف  هن  شناگیاسمه  هب  هک  اهکشوم  زا  هدافتـسا  دروم  رد  ینیرتکد  نیودت  يارب  تسا  مزال  ناریا  لاح ، نیع  رد 
دیاب ناریا  هک ، نیا  هصالخ  دزادرپب . يرتشیب  رکفت  هب  هداد و  نانیمطا  اهنآ  هدافتـسا  دراوم  دروم  رد  نینچمه  هکلب  اـهنآ ، یلاـمتحا  یگنج 

یتاحیلـست ياهتسایـس  یـسایس  کیتاملپید و  ياهدمایپ  هب  رتشیب  هجوت  مزلتـسم  درب ، رود  ياهحالـس  هک  دهد  رارق  رظن  دـم  ار  هتکن  نیا 
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دشابیم .
يهدننک هیجوت  هک  تخاس  دهاوخن  ناریا  هجوتم  يدیدهت  روشک  نیا  دشاب ، هتشادن  دوجو  لییارسا  هیلع  یمیقتـسم  دیدهت  هک  یتروص  رد 

دشاب . ياهتسه  ياهحالس  هب  ناریا  یبایتسد 

هیکرت

هب طباور  نیا  زین  یمالـسا  يروهمج  تموکح  نامز  رد  دوبن . مرگ  زگره  اما  دوب  هنامیمـص  هاـش  ناـمز  رد  هچرگ  هیکرت ، اـب  ناریا  طـباور 
تاکیرحت ربارب  رد  تسا  هتفرگ  میمـصت  هیکرت  هک  دوب  نآ  رما  نیا  لیالد  زا  یکی  دـشن . ینارحب  یلیخ  هاـگ  چـیه  اـما  دـییارگیم  يدرس 

ریاـس رد  هچ  نیمز و  رد  هچ  یمهم  يریگرد  هنوگچـیه  روشک ، ود  هک  تسا  نیا  رگید  لـیلد  دـهد . ناـشن  يرادنتـشیوخ  دوـخ  زا  ناریا 
عفانم قارع  اب  هطبار  رد  روشک  ود  ره  رد  نوچ  یلو  تسا  دامتعا  یب  وتان ، رد  هیکرت  تیوضع  هب  تبـسن  ناریا  دـنرادن . رگیدـکی  اب  دراوم 

ود  زیگنارب  ثحب  تباقر  تسا . هدش  لیدعت  يدامتعا  یب  نیا  دنراد  یکرتشم 

هحفص 57 ] ] 

يوروش هب  تبسن  هتشذگ ، رد  روشک  ود  كرتشم  يدامتعا  یب  دراد . میقتسم  ریغ  تلاح  تسا و  هدنام  توکـسم  بلغا  لامـش ، رد  روشک 
یعطق هجیتن  هب  نونکات  هچرگ  دنادیم ؛ یلامتحا  یماظن  دـحتم  کی  ار  هیـسور  ناریا ، کنیا  درکن . ادـیپ  موادـت  درـس  گنج  نایاپ  زا  سپ 

نیرتمهم ـالامتحا  هک  هیکرت  رب  ناریا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دـنکیمن . یقلت  هیکرت  هـیلع  حیرـص  روـط  هـب  ار  داـحتا  نـیا  تـسا و  هدیـسرن 
مدع ای  تاعالطا  دوبن  زا  تسا  ترابع  ناریا  یجراخ  تسایـس  رد  هدـمع  ءالخ  کی   ) تسا هدرکن  یفاک  زکرمت  تسا  روشک  نیا  هیاسمه 

اب زرم  مه  ار  دوخ  تسا  نکمم  ناریا  رود ، نادـنچ  هن  ياهدـنیآ  رد  تسا . نآ  ياـهشیوپ  و  ( EU  ) اپورا يهیداحتا  زا  تخانـش  هعلاطم و 
نیا تسا  نکمم  ییاههنیمز  هچ  رد  دشاب ، هدمع  يریگرد  هنوگ  چیه  نودـب  توکـسم و  یتباقر  هیکرت ، اب  ناریا  يهطبار  رگا  دـبایب .)  EU

دوش ؟ ینارحب  هطبار 
اهتیلاعف هنوگ  نیا  نامز  الامتحا  دبای و  شرتسگ  شیپ  زا  شیب  نایرج  نیا  هک  تسا  دیعب  [ 42 : ] هیکرت رد  ناریا  ياهناراکبارخ  تیلاعف  - 

لیذ رد  . ) دنکیم تیامح   PKK زا ناریا  هک  تساعدا  نیا  درک ، هراشا  نآ  هب  ناوتیم  انثتـسا  روط  هب  هک  يدروم  اهنت  تسا . هدـش  يرپس 
ددرگیم .) هئارا  يرتشیب  تاحیضوت 

يروهمج تسایر  نامز  رد  يدودح  ات  عوضوم  نیا  روشک : نآ  هب  ناریا  زا  شخب  نیا  قاحلا  اب  هطبار  رد  ناجیابرذآ ، زا  هیکرت  تیامح  - 
نیا یعامتجا  تابث  يداصتقا  درکلمع  هب  هجوت  اب  هلأسم ، نیا  هب  تبـسن  ناریا  تیـساسح  داـتفا . قاـفتا  يههد 1990  لـیاوا  رد  یب ، یچلیا 

تسا . ریغتم  روشک 
يوس زا  هیروس  اب  ناریا  طباور  لییارـسا و  اب  هیکرت  یماظن  يراکمه  وس  کی  زا  لییارـسا : هیکرت و  ربارب  رد  هیروس  ناریا و  يدـنبفص  - 

بآ و  عبانم  نیطسلف ، رس  رب  ماجنارس  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  ياهقطنم  داحتا  ود  هک  دنکیم  تیوقت  ار  رظن  نیا  رگید ،
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یناریا تاماقم  زا  یخرب  هک  دوشیم  حرطم  ناـجیابرذآ  هیکرت -  لییارـسا -  روحم  اتـسار ، نیا  رد  دـننک . دروخرب  رگیدـکی  اـب  لامـش  اـی 
تیامح هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب ، تسا . طبترم  زین  وتان  اب  دنکیم و  شالت  ناریا  راهم  ای  هرـصاحم  تهج  رد  دیدج  داحتا  نیا  دندقتعم 
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، دـندوبن زاـس  راـک  هک  هیروس  هباـشم  ياـهشالت  لاـح ، نیا  اـب  . ) تسا هیکرت  هب  راـشف  شیازفا  يارب  روشک  نیا  شنکاو  ، PKK زا ناریا 
دنروآیمن .) دوجو  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  شخب  دیما  ياهقباس 

نکمم ، PKK زا ناریا  تیاـمح  دوش ؟ هیکرت  ناریا و  نیب  یماـظن  ییوراـیور  هب  رجنم  اهویرانـس  نیا  زا  کـی  ره  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
نکمم رما  نیا  دوش . اهشنت  شیازفا  اهيراذگ و  بمب  داد ،) خر  رد 1999  هچنآ  دننام   ) يزرم ياهدروخ  دز و  یخرب  زورب  ثعاب  تسا 

داد . موتامیتلا  هیروس  هب  هیکرت  لاس 1998 ، رد  هک  هنوگنامه  دهدب ، موتامیتلا  ناریا  هب  هیکرت  دوش  ثعاب  تسا 
. دـنک ادـیپ  یماـظن  يریگرد  تسا ، وتاـن  وضع  هجوت و  لـباق  یماـظن  تردـق  کـی  هک  هیکرت  هب  ناریا  درک ، روـصت  ناوـتیم  يراوـشد  هب 

حرطم سکعرب  شـسرپ  دشاب  رتهب  دیاش  دسریم . رتدـیعب  رظن  هب  زاقفق  رد  تباقر  زا  یـشان  هیکرت  ناریا و  نیب  یماظن  يریگرد  نینچمه ،
هچ يارب  هدـنرادزاب  لـماع  اهحالـس  نیا  درک ؟ دـنهاوخ  يزاـب  هیکرت  ناریا و  نیب  طـباور  رد  یـشقن  هچ  ناریا  ياهتـسه  ياهحالـس  دوش :

اهحالـس نیا  دـننک ؟ يربارب  دـنهاوخیم  يزیچ  هـچ  اـب  و  دـننک ؟ عاـفد  روـشک  زا  دـنهاوخیم  يزیچ  هـچ  ربارب  رد  دوـب ؟ دـنهاوخ  يزیچ 
دننکب ؟ ناربج  ار  يزیچ  هچ  دنهاوخیم 

مارآ ار  طباور  وج  روشک ، ود  ره  کیتاملپید  ياهرونام  دشاب . زاین  یماظن  رازبا  هب  نآ  رد  هک  دنرادن  يریگرد  هنوگ  چـیه  هیکرت  هب  ناریا 
تیریدـم اهتشادرب و  رب  لرتنک  نداد  تسد  زا  نآ ، يهجیتن  هک  تسا  هداد  دـنویپ  رگید  ياهروشک  عفانم  اب  ار  کـی  ره  تسا و  هتخاـسن 

تفای . ياهتسه  ياهحالس  هب  یبایتسد  يارب  یهیجوت  ای  زاین و  نیرتمک  رب  یلیلد  ناوتیمن  زین  عوضوم  نیا  هب  هجوت  اب  تساهنارحب .
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قرش ناتسکاپ و 

زا يرامـش  دـنکیم . ادـیپ  طابترا  زین  ناتـسکاپ  هب  هک  تسا  ناریا  کیژتارتسا  تادـیدهت  هب  طوبرم  ثحاـبم  زا  یخرب  ریخا ، ياـهلاس  رد 
. دناهدرک حرطم  ار  یناتسکاپ  نیسح  مادص  کی  لامتحا  رگید  یخرب  هدرک و  فیصوت  نابلاط  نیسح و  مادص  يهنگنم  رد  ناریا  نارسفم ،

دسریم . رظن  هب  تابث  اب  ورهنایم و  ناگیاسمه ، نیا  اب  هسیاقم  رد  ناریا 
فـص لوا  رد  هیکرت  نامگ  یب  دنـشاب ، ياهتـسه  ياهحالـس  هب  یبایتسد  تهج  ناریا ، يارب  یلیلد  نئمطمان ، ناگیاسمه  رگا  لاح ، نیا  اب 

شیارگ برغ  هب  روشک  ود  ره  درـس ، گـنج  ناـمز  رد  تسا . هدوب  بوخ  یتنـس  روـط  هب  ناتـسکاپ  اـب  ناریا  طـباور  تشاد . دـهاوخ  رارق 
نیا يههد 1970  طساوا  رد  درک . تیامح  روشک  نیا  زا  ياهلاس 1965 و 1971  رد  ناتسکاپ ، دنه و  ياهيریگرد  یط  زین  هاش  دنتشاد .

اب طباور  درک . ادـیپ  يرتشیب  نزاوت  دوریم  رامـش  هب  یتدـم  دـنلب  يراجت  کیژتارتسا و  دـحتم  هک  دـنه  اب  ناریا  طباور  دوبهب  اب  تیعـضو 
زا روشک  ود  ره  تیامح  یلو  دـنام . یقاب  بوخ  نانچمه  روشک ، نیا  رد  ياهقرف  ياهيریگرد  زورب  دوجو  اب  ههد 80 ، لوط  رد  ناتسکاپ 
هب یموق ، دـنچ  یفالتئا  تلود  کی  داجیا  یپ  رد  ناریا  دـشن . لیدـبت  ناتـسناغفا  يهدـنیآ  لابق  رد  كرتشم  هاگدـید  هب  ناـغفا ، نیدـهاجم 

يژتارتسا يداژن  یموق و  لیالد  هب  ناتـسکاپ  هک  یلاح  رد  دوب ، ناتـسناغفا  شاهیاـسمه  روشک  رد  مظن  داـجیا  يارب  لـح  هار  نیرتهب  ناونع 
رد نایعیـش  اب  دنتـسه ، بهذـم  ینـس  ناـیارگداینب  هلمج  زا  هک  ناـبلاط  درکیم . بیقعت  دنتـسه ، نوتـشپ  رتشیب ، هک  ار  ناـبلاط  زا  تیاـمح 
زرم يوس  نآ  رد  دوخ  ناشیکمه  زا  تیامح  رد  شعفانم  هدوب و  هعیش  تیرثکا  ياراد  هک  زین  ناریا  اب  هجیتن  رد  هتشاد و  ینمشد  ناتسناغفا 

لخاد رد  ياهقرف  ياهتنوشخ  شیازفا  اب  هارمه  ناتـسناغفا ، نایعیـش  بوکرـس  نابلاط و  زا  ناتـسکاپ  تیاـمح  دـنراد . ینمـشد  دـشابیم ،
تسا . هدش  ناتسکاپ  هب  تبسن  ناریا  شرگن  رییغت  ثعاب  ناتسکاپ ،
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اهیناریا یخرب  هـک  تـسا  تـیعقاو  نـیا  لـئاسم  نـیا  زا  یکی  دـناهدرک . کـمک  طـباور  نـیا  یگریت  هـب  زین  يرگید  یکیژتارتـسا  لـئاسم 
هب ار  عوضوم  نیا  یناریا  تاماقم  زا  یخرب   ) دـنکیم دروخرب  ناریا  اب  يرتـالاب  عضوم  زا  هتـشذگ  اـب  هسیاـقم  رد  ناتـسکاپ  هک  دـنیوگیم 

دوخ ياهتسه  يروآنف  ناتسکاپ  هک  نیا  زا  اهیناریا  هک  دنیوگیم  لباقم  رد  اهیناتسکاپ  [ 43 (. ] دنهدیم تبسن  ناتسکاپ  ندش  ياهتسه 
يدوعس ناتسبرع  ناتـسکاپ و  نیب  ياهتـسه  يراکمه  لامتحا  رگید ، يهلأسم  [ 44 . ] دنتسه ینابـصع  تسا ، هتـشاذگن  نارهت  رایتخا  رد  ار 

رد اهيراکمه  نیا  تسا . هتـشاد  يدوعـس  تلود  اب  یتینما  یماظن و  ياهيراکمه  هتـشذگ  رد  ناتـسکاپ  هک  دـننادیم  ناگمه  دـشابیم .
همادا نابلاط  زا  تیامح  رد  روشک  ود  يراکمه  دعب  هب  نامز  نآ  زا  دش . رتشیب  يوروش  هیلع  یناغفا  نیدـهاجم  زا  روشک  ود  تیامح  نامز 

ناتسکاپ مویناروا  يزاس  ینغ  تاسیـسأت  زا  يدوعـس ، عافد  ریزو  ناطلـس ، هدازهاش  هقباس ) یب   ) رادید هک  دننکیم  نامگ  اهیناریا ، تفای .
هدرک و يرادربهرهب  دنه  اب  طباور  زا  لباقم ، رد  زین  ناریا  دـشاب . روشک  ود  نیب  رتهدرتسگ  رتشیب و  ياهيراکمه  يهناشن  لاس 1999 ، رد 

مدقت شایبهذم  يرکف و  عفانم  رب  ناریا  یلم  عفانم  هک  ییاج  ات  دـشابیم و  دـنه  هراق  هبـش  طلـسم  تردـق  اب  شیاهدـنویپ  میکحت  یپ  رد 
دشابیم . هقرفت  راچد  هک  یناتسکاپ  اب  ات  تشاد  دهاوخ  رالوکس  دنه  اب  يرتشیب  كرتشم  عفانم  نارهت  دشاب ، هتشاد 

تسا : هتفگ  يدنه  ققحم  کی  هک  هنوگ  نامه 
لـصتم يزکرم  يایـسآ  هب  ار  یبونج  يایـسآ  نارهت ،) سابع و  ردـنب  هار   ) ینیمز قیرط  زا  ات  دـنهدیم  مه  تسد  هب  تسد  ناریا ، دـنه و  » 

[ . 45 . « ] دننک
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نیا يزکرم  تلود  فعـض  یگتخیـسگ و  مه  رد  زا  یـشان  دـنک ، داجیا  ناریا  يارب  دـناوتیم  ناتـسکاپ  هزورما  هک  يدـیدهت  نیرتگرزب 
هب يدج  لکش  تاحالصا  دوش ، حالصا  اهتایلام  عضو  دوش ، لرتنک  ناتسکاپ  رد  ییارگ  طارفا  دیاب  لکشم ، نیا  عفر  يارب  تسا . روشک 

ارجا هب  یماظن  جراخم  شهاک  اب  هارمه  حیحـص ، يداصتقا  تسایـس  کی  دوش و  هداد  نایاپ  يرـالاس  دـنواشیوخ  داـسف و  هب  دریگب ، دوخ 
رد یماظن و  رظن  زا  تسا و  یکتم  دوخ  هب  يداصتقا  رظن  زا  هک  يروشک  دراد ، دوخ  يور  رد  ور  ار  دنه  ناتسکاپ ، لاح ، نیمه  رد  دیآرد .
هب ناتـسکاپ  ياهتـسه  ياهحالـس  يهمانرب  لـیلد ، نیمه  هب  دراد . يرترب  ناتـسکاپ  هب  تبـسن  زین  ياهتـسه  فراـعتم و  ياهحالـس  يهنیمز 

تسا . دنه  اب  روشک  نیا  تباقر  باتزاب  ینشور 
یعقاو دـیدهت  کی  هب  هجیتن  رد  دـننکیم و  نیمـضت  ار  روشک  ياـقب  اهیناتـسکاپ ، رظن  زا  اهحالـس  نیا  هک  درک  لالدتـسا  نینچ  ناوتیم 

تالکشم اب  هلباقم  مرگرـس  یفاک  هزادنا  هب  قمع ،) نتـشادن  هلمج  زا   ) دوخ کیژتارتسا  ياهفعـض  هب  هجوت  اب  ناتـسکاپ  دنهدیم . خساپ 
دشارتب . دوخ  يارب  يرتشیب  نانمشد  دناوتیمن  رگید  تسا و  دنه  اب  ییورایور  یلخاد و 

. تسین دـنیاشوخ  ناریا  يارب  تابث ، یب  ناتـسناغفا  کی  تسا ؟ ناریا  هجوتم  قرـش  فرط  زا  يرگید  دـیدهت  هچ  بلاـطم ، نیا  هب  هجوت  اـب 
نکمم تسا و  بهذـم  هعیـش  ناریا  یمئاد  شنزرـس  يهیام  دـنکیم ، دـیدهت  ار  نایعیـش  هک  ياهیاسمه  هژیو  هب  مصاختم ، يهیاسمه  کی 
لئاـسم رد  ندـش  ریگرد  هب  یلیاـمت  هنوگ  چـیه  هک  تسا  هداد  ناـشن  ناریا  دوش . هباـشم  ثداوح  يزرم و  ياـهدروخ  دز و  هب  رجنم  تسا 

ناریا و نایم  طباور  رب  نابلاط  زا  ناتـسکاپ  تیامح  درادـن . نابلاط »  هب  سرد  نداد  ای «  و  یهیبنت »  گنج  هب «  لسوت  ای  ناتـسناغفا  یـسایس 
ناتسکاپ دشاب . ياهتـسه  ياهحالـس  هب  زاین  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دوش  گنج  زورب  هب  رجنم  تسا  دیعب  اما  درک ؛ دهاوخ  ینیگنـس  ناتـسکاپ 

اب  روشک  نیا  کیژتارتسا  تباقر  داد . دهاوخ  تسا و  هداد  دوخ  یقرش  ياهزرم  لئاسم  هب  ار  تیولوا 
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تسا . دیعب  رایسب  هقطنم  نیا  رد  ناریا 
قاچاق هلمج  زا  یلمارف ، میارج  رد  اهنآ  نتشاد  تسد  ای  اهروشک و  یـسایس  ماظن  یـشاپورف  هقطنم ، نیا  رد  ناریا  يارب  دیدهت  نیرتگرزب 

روط هب  دروآیم . راب  هب  شناگیاسمه  ناریا و  يارب  يدج ، يداصتقا  یعامتجا و  ياههنیزه  ردخم  داوم  قاچاق  هزورما  تسا . ردـخم  داوم 
رتدوز هچ  ره  دـیاب  هک  دنتـسه  یتینما  تاعوضوم  هلمج  زا  اما  دـنرادن ، يدربراک  چـیه  ياهتـسه  ياهحالـس  لـئاسم  نیا  عفر  يارب  یلک ،

دنریگ . رارق  یگدیسر  دروم 

سراف جیلخ 

جیلخ هقطنم  روشک  نیرتگرزب  ناوـنع  هب  ناریا ، تسین . هجاوـم  ياهقطنم  دـیدهت  اـی  بیقر  چـیه  اـب  ناریا  قارع ، زج  هب  سراـف  جـیلخ  رد 
حالـس عون  ره  شرتسگ  اب  دـشابیم . نآ  یکیژتارتسا  قمع  ینالوط و  لحاس  تیعمج ، کیژتارتسا  يایازم  ظفح  ورگ  رد  شعفانم  سراـف 

رارق رتکچوک  ياهروشک  رایتخا  رد  ناریا ، یعیبط  يایازم  ناربج  يارب  ياهدـننک  نزاوتم  لـماع  هک  دوریم  نآ  میب  هقطنم ، رد  ياهتـسه 
لئاسم زین  کچوک و  ياهروشک  فعـض  ساسحا  روحم  لوح  تسا و  یئزج  لاح  ره  رد  شایبونج ، ناگیاسمه  اب  ناریا  فالتخا  دریگ .

ناریا نیب  دامتعا  داجیا  طباور و  دوبهب  یسوموبا ، بنت و  ریازج  رس  رب  یبظوبا  اب  ناریا  تافالتخا  دوجو ، نیا  اب  دراد . رارق  سوملم  یـضرا 
هقطنم رد  ار  يو  یماـظن  روضح  اـکیرمآ و  هب  ار  اـهروشک  نیا  ياـکتا  نینچمه  هدرک و  راوـشد  ار  سراـف  جـیلخ  يهزوـح  ياـهروشک  و 

تسا . هداد  شیازفا 
يارب ياهلیـسو  ار  اکیرمآ  یماظن  روضح  اراکـشآ  ناریا  دوشیم . هداد  ناشن  دیدهت  کی  تروص  هب  هاگ  سراف  جـیلخ  رد  اکیرمآ  روضح 
یقلت هنامـصخ  راـهم  تسایـس ، نیا  دـشاب . رادروخرب  نآ  زا  هقطنم ، هب  شایکیدزن  لـیلد  هب  دوب  نکمم  هک  دـنادیم  يذوفن  ندرک  یثنخ 

هک  نیا  رب  ینتبم  تسا  ناریا  هب  راکشآ  يرادشه  اکیرمآ  روضح  هوالع ، هب  دوشیم .
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اکیرمآ و نیب  تسا  نکمم  طیارـش  مادـک  تحت  دـنزب . یماظن  مادـقا  هب  تسد  روشک  نیا  هیلع  دراد  لیامت  یـصاخ  طیارـش  تحت  اکیرمآ 
دشاب ؟ يرورض  ياهتسه  ياهحالس  هب  ناریا  یبایتسد  تسا  نکمم  یطیارش  هچ  تحت  دیآ و  دیدپ  یماظن  يریگرد  ناریا 

تبسن رما  نیا  عوقو  لامتحا  یتسیرورت : تایلمع  ماجنا  لیلد  هب  روشک  نیا  هیبنت  روظنم  هب  ناریا ، ییانب  ریز  تاسیسأت  هب  اکیرمآ  يهلمح  - 
اموزل اما  دـنوش ، یتموکح  ماظن  هب  اکیرمآ  يهلمح  زا  عناـم  تسا  نکمم  ناریا  ياهتـسه  ياهحالـس  تسا . هدـش  رتمک  نونکا  هتـشذگ  هب 

دنوش . تاسیسأت  هب  هلمح  زا  عنام  دنناوتیمن 
دیدهت دوب  رارق  هک  نامز  یتح  دسریم . رظن  هب  نکمم  ریغ  یـسایس  ینف و  رظن  زا  رما  نیا  ناریا : ياهتـسه  تاسیـسأت  هب  اکیرمآ  يهلمح  - 

[ . 46 . ] دش در  لح ، هار  نیا  دشاب ، كدنا  یئزج و  شنکاو  تروص  هب  ناریا  هیلع 
ناریا و نیب  فراعتم  گنج  کی  زورب  لامتحا  ياهتـسه : ياهییاناوت  وترپ  رد  اکیرمآ ، ناریا و  نیب  فراعتم  ياهحالـس  اـب  دروخ  دز و  - 
زا اـکیرمآ  اـیآ  تـسا . راوـشد  اـکیرمآ  ناریا و  نـیب  متـسیس  دروـخرب  یلو  دراد  دوـجو  اـکیرمآ  تیاـمح  تـحت  هـک  ياهیاـسمه  روـشک 

ياهییاناوت ربارب  رد  ناریا  ایآ  درک ؟ دهاوخ  بانتجا  تسا  ياهتسه  حالس  ياراد  روشک  نیا  هک  لیلد  نیا  هب  ناریا  زواجت  هب  ییوگخـساپ 
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ياهتـسه ياهحالـس  دنک ؟ باسح  دوخ  ياهتـسه  ياهحالـس  يور  دناوتیم  روشک ، نآ  طلـست  اکیرمآ و  ياهتـسه  فراعتم و  يهدنبوک 
، ناریا اب  اکیرمآ  هناراکزواجت  لاـمعا  يارب  رتچ  کـی  داـجیا  يهنیمز  رد  اـیآ  اـما  دـنوش ، ناریا  دوخ  هب  تبـسن  دـیدهت  عناـم  تسا  نکمم 

راوشد يراک  دنرادروخرب ، يرتمک  یتایح  تیمها  زا  هک  یقطانم  هب  ياهتسه  ياهحالس  اب  یگدنرادزاب  شرتسگ  دنـشاب ؟ دیفم  دنناوتیم 
تسا . هرطاخم  رپ  اتاذ  و 
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ياهحالس اکیرمآ : زا  اهنآ  ندرک  رود  سراف و  جیلخ  يراکمه  ياروش  وضع  ياهروشک  باعرا  يارب  ياهتسه ، ياهحالس  زا  هدافتـسا  - 
هانپ اکیرمآ  رتچ  ریز  هک  دـننکیم  دـعاقتم  رتشیب  ار  اهنآ  دـنهد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  رتکچوک  ياهروشک  هک  نآ  زا  شیپ  ناریا  ياهتـسه 

دنریگب .
، يزاس داـمتعا  ریبادـت  ساـمت و  شیازفا  هار  زا  سراـف  جـیلخ  رد  شناـگیاسمه  اـب  طـباور  يزاـس  يداـع  رب  ینبم  ناریا ، ینونک  تساـیس 

قیرط زا  ( GCC  ) سراف جیلخ  يراکمه  ياروش  اب  يراکمه  يارب  ناریا  یساملپید  يانبم  تسایـس ، نیا  تسا . هتـشادرب  رد  ییاهتیقفوم 
هک تسین  تسد  رد  ياهناشن  ریخا ، یـسایس  ياهدـنور  رد  هوالع ، هب  دـشابیم . اـهنآ  یتینما  ياـهینارگن  ندرب -  ناـیم  زا  هن  و  شهاـک - 

سکعرب . ای  دشاب  اکیرمآ  اب  ییورایور  یپ  رد  ناریا 

هیسور

اب ناریا  طباور  دوش و  ینارحب  برغ  اب  وکـسم  طباور  رگا  دـنادیم . دوخ  تسود  ار  وا  ناریا  هک  تسا  يروشک  رـضاح  لاـح  رد  هیـسور ،
رد هیـسور  ناریا و  تاـفالتخا  دوش . مهارف  روشک  ود  نیب  یماـظن  رتهدرتسگ  طـباور  يارب  هنیمز  تسا  نکمم  دـنکن ، ادـیپ  دوبهب  زین  برغ 

. تسا هدـشن  ناتـسکیجات  نابلاط و  وتان ،)  ) هیکرت و هب  تبـسن  روشک ، ود  ناسکی  ياهدرکیور  فیعـضت  ثعاب  رزخ  ياـیرد  میـسقت  دروم 
ياهتسه يروآ  نف  هضرع  رد  دوخ  شقن  دروم  رد  هیسور  تسا و  هداد  ناشن  يرادنتشیوخ  دوخ  زا  نچچ  رد  هیسور  راتفر  دروم  رد  ناریا 
يهلأسم تسین ، هیـسور  اب  ینیمز  زرم  هنوگ  چـیه  ياراد  رگید  هک  ناریا  تسا . هدـمآرب  دوخ  ینوناق  راـتفر  تاـبثا  یپ  رد  ناریا ، هب  هریغ  و 

لیـس دورو  هب  رجنم  تسا  نکمم  هک  دـنزیم  رود  یتاـعزانم  لوح  لامـش ، رد  نارهت  یتینما  لـئاسم  درادـن . روشک  نیا  اـب  یمهم  یـضرا 
ناکما  ای  و  ناتسکیجات )  ) دننک ادیپ  شرتسگ  تسا  نکمم  هک  یلخاد  ياهگنج  ای  دوش و  ناتسنمرا ) ناجیابرذآ /   ) ناگدنهانپ
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دشاب . هتشاد  دوجو  يزکرم ،) يایسآ   ) نیمز ای  عبانم  رب  اهتلود  نایم  دروخرب 
تافالتخا زیمآتملاسم  لصف  لح و  ینونک و  ياهزرم  زا  روشک  نیا  تسا و  هناراـک  هظفاـحم  هقطنم  نیا  رد  ناریا  تسایـس  یلک ، روط  هب 

تسین . روصتم  ناریا  يارب  هقطنم  نیا  رد  هدنیآ  زادنا  مشچ  رد  یتینما  مهم  دیدهت  هنوگ  چیه  دنکیم . تیامح 
هب هجوت  اب  نیا ، رب  نوزفا  درادن . يرگید  يدج  ای  يروف  یتینما  لکـشم  چیه  ناریا  قارع ، دیدهت  يانثتـسا  هب  هک  مییوگن  رگا  تسا  راوشد 

کیژولوئدـیا يانبم  رب  ار  یجراخ  رـصانع  زا  تیاـمح  اـی  ذوفن  شیازفا  رطخ  هک  نیا  يارب  روشک  نیا  لـیامت  ناریا ، رد  یلخاد  تاـنایرج 
تسا و هدش  جراخ  حیحـص  ریـسم  زا  هک  دسریم  رظن  هب  ياهتـسه ، ياهحالـس  هب  ناریا  زاین  هرابرد  ثحب  تسا . شهاک  لاح  رد  دریذپب ،
هک تشاد  ار  روـصت  نیا  درکیم و  ساـسحا  نانمـشد  هرـصاحم  رد  ار  دوـخ  ناریا  تموـکح  هـک  تـسا  ینارود  زا  هدـنامزاب  شرگن  نـیا 
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. تسین نارگید  هب  دوخ  مایپ  لاقتنا  هب  رداق  وحن  چیه  هب  ناریا ، دـنرادن و  نآ  زا  یتسرد  كرد  دـننادیم و  راک  اطخ  ار  روشک  نیا  ناگمه 
درادن . دوجو  طیارش  نیا  زا  کی  چیه  کنیا 

اب طباور  دوبهب  يداصتقا و  تاحالصا  ماجنا  اب  ناوتیم  ار  لکشم  نیا  تسا . راوشد  ناریا  يارب  نانچمه  فراعتم  ياهحالس  هب  یـسرتسد 
ماـجنا كرحت و  رظن  زا  هژیو  هب  فراـعتم ، ياـهورین  هـک  دـننکیم  مـکح  نـینچ  یعاـفد ، تاـظحالم  درک . فرط  رب  اـپورا  ناـگیاسمه و 
تینما ظفح  يارب  مهم  ياهییاناوت  ياهتسه ، ياهحالس  همانرب  يارجا  هب  طوبرم  جراخم  لیلد  هب  دنبای . دوبهب  نانچمه  كرتشم ، تایلمع 

دقاف زونه  هک  یماظن -  ییارگهفرح  هب  هجوت  زا  ار  ناریا  تسا  نکمم  ياهتـسه  ياهحالـس  همانرب  لاح ، نیع  رد  دنتـسین . یفاـک  مه  زونه 
حرطم نیرتکد ، اـب  هطبار  رد  ار  یلئاـسم  دروآ و  دوجو  هب  لرتـنک  رظن  زا  یتالکـشم  تسا  نکمم  نینچمه  رما  نیا  دـنک . رود  تسا -  نآ 
داجیا اب  هارمه  ياهتـسه ، ياهحالـس  همانرب  نتفرگ  شیپ  رد  تسا . هدروآ  تسد  هب  اهنآ  كرد  زا  یکدـنا  هناشن  نونکات  شترا  هک  دزاـس 

شیارگ  عون  ره  تسین . یناسآ  راک  فراعتم  ییاناوت 
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نیا دوشیم  حرطم  هک  یـشسرپ  هطبار  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  كانرطخ  رایـسب  فراعتم  ياهورین  ياج  هب  ياهتـسه  يورین  ینیزگیاـج  يارب 
همانرب کی  نودـب  ناوتیم  ار  یلم  ییاناوت  هنوگچ  ياهتـسه ؟ حالـس  اههد  ای  هس  کی ، نتـشاد  تسا : يزیچ  هچ  لـماش  ییاـناوت  هک  تسا 
شنکاو زا  یـشان  هک  نامیپ  نیا  زا  جورخ  ياـههنیزه  درک ؟ داـجیا  ياهتـسه  ياهحالـس  شرتسگ  مدـع  ناـمیپ  بوچراـچ  رد  هدرتسگ و 

هب یباـیتسد  تروص  رد  اـیآ  هک  دنـسرپب  دوـخ  زا  دـیاب  ناریا  ناربـهر  نینچمه ، دوـب ؟ دـهاوخ  هچ  تسا ، نارگید  ییاـپورا و  ياـهروشک 
ناریا تینما  رب  ياهریجنز ، ياهشنکاو  نینچ  صلاخ »  ریثأت  دز و «  دنهاوخن  هباشم  یمادقا  هب  تسد  اهروشک  رگید  ياهتـسه ، ياهحالس 

دشاب ؟ دناوتیم  هچ 
ینیبشیپ لباق  ریغ  ياهراتفر  قارع و  دیدهت  اب  هلباقم  هب  دنکیم ، حرطم  ياهتسه  ياهحالس  ییاناوت  بسک  يارب  ناریا  هک  ییاهلالدتـسا 

لرتـنک تهج  اـهشالت  همادا  يارب  تساوخرد  زا : دـنترابع  اهلالدتـسا  نیا  دـشابیم . اـجب  ینارگن  نیا  هتبلا  دوشیم . طوبرم  روـشک  نیا 
بـسک يارب  گرزب  ياهتردـق  زا  يریگهرهب  دـشاب ، نامیپ  بوچراـچ  رد  هک  یتاحیلـست  يراـکهار  ذاـختا  قارع ، ياهتـسه  ياـههمانرب 

[ . 47 . ] قارع هدنیآ  تلود  عفانم  ندرمش  مرتحم  روظنم  هب  ییاههار  نتفای  يارب  شالت  و  یتینما ، ياهنیمضت 

يریگ هجیتن 

رد الامتحا  ای  ياهتـسه و  ياهحالـس  رگید  اب  هلباقم  يارب  اهحالـس  نیا  یگدنرادزاب  رثا  دنتـسین . دیفم  یماظن  رظن  زا  ياهتـسه  ياهحالس 
حطس  رد  روز  زا  هدافتسا  ربارب 
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فراعتم ياهحالس  نیشناج  ناوتیمن  ار  اهنآ  دنتسین ؛ هروظنم  همه  ای  ریذپفاطعنا  اهحالس  نیا  دراد . دربراک  یساسا  عفانم  هیلع  هدرتسگ 
يرگید یماظن  هدیاف  چیه  یگدنرادزاب ، زج  ياهتسه  ياهحالـس  دش . یکتم  اهحالـس  نیا  هب  ناوتیمن  کچوک ، تادهعت  ربارب  رد  درک .

دنراد ياهتلود  هژیو  هب  اهتلود ، ریاس  شنکاو  هب  تبـسن  نانیمطا  مدع  دنتـسین . رادروخرب  تیبولطم  زا  زین  یـسایس  رظن  زا  اهنآ  دنرادن .
دزاس . دودحم  ار  ياهتسه  ياهحالس  یلامتحا  دربراک  دراوم  دناوتیم  اهنت  ياهتسه  ياهحالس 
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هدوب و هنیزه  رپ  اهحالـس  نیا  دنتـسه . زین  زاس  لکـشم  دوخ  دـنوریم ، راک  هب  لئاسم  لح  يارب  هک  هزادـنا  نامه  هب  ياهتـسه  ياـهحالس 
، دش دهاوخ  ور  هب  ور  اهنآ  اب  الامتحا  ناریا  هک  ییاهدیدهت  يارب  هک  فراعتم -  ياهحالـس  یماظن  ياهییاناوت  هب  هجوت  دـنوشیم  ثعاب 

تالکشم هلمج  زا  دروآ ؛ دنهاوخ  دوجو  هب  لرتنک  نیرتکد و  اب  هطبار  رد  ياهدیچیپ  لئاسم  اهحالس  نیا  دبای . شهاک  دنتسه -  رتبسانم 
یماظن و ناربهر  طباور  يهنیمز  رد  دوجوم  تالکـشم  هلمج  زا  دروآ ؛ دـنهاوخ  دوجو  هب  لرتنک  نیرتکد و  اـب  طـباور  يهنیمز  رد  دوجوم 

یپ رد  هک  یتـلود  دـهدیم . ناـشن  دنتـسه -  ور  هب  ور  اـهنآ  اـب  ناتـسکاپ  دـنه و  هک  يداـضتم  تالکـشم  هـک  روـط  ناـمه  یماـظن -  ریغ 
یـسایس خـساپ  هقطنم و  ياهروشک  رگید  یماـظن  شنکاو  هب  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  یلک  جـیاتن  دـیاب  تسا ، ياهتـسه  ياـهحالس 

. تسا یکدنا  عفانم  ناوارف و  ياهنایز  ياراد  تسا -  هتشادن  هقباس  نونکات  هک   - NPT نامیپ زا  جورخ  دنک . هجوت  گرزب  ياهتردق 
دنک ذاختا  دوخ  ياهتسه  همانرب  دربشیپ  يارب  يراکهار  هک  دشاب  بقارم  دیاب  ياهتسه ، ياهیاسمه  بناج  زا  هدمع  يدیدهت  دوبن  رد  ناریا 

دهاوخ نانآ  هب  یتیعورشم  ای  تلزنم  ياهتسه  ياهحالـس  هک  دننک  روصت  ناریا  ناربهر  رگا  تسا ، هابتـشا  نیا  دشابن . هتفرـشیپ  نادنچ  هک 
بانتجا تسا ، يرورض  حیحص  يریسم  هب  روشک  ندنادرگزاب  يارب  هک  هدمع  یلخاد  تاحالصا  ماجنا  زا  دنناوتب  نآ  کمک  هب  ات  دیشخب 

دننک .

هحفص 69 ] ] 

ياهتسه راکهار  ذاختا  نوماریپ  ناریا  رد  یلخاد  ياهثحب  نتشادن  ای  نتشاد 

هراشا

[ . 48  ] یهرف هدیرف 

هنیمز

میحر رکشلرس ] (، ] IRGC) یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  يهدنامرف  ینار  نخـس  هرابرد  ياهلاقم  هعماج »  همانزور «  لیروآ 1998 ، رد 
تاـهج زا  ینارنخـس  نیا  درک . رـشتنم  دوب ، هدرک  داریا  مق  رهـش  رد  هاپـس  نارـسفا  زا  یهورگ  يارب  هتـسب و  ياـهرد  تشپ  رد  هک  يوفص ،

رد اپون  تاعوبطم  هجوتم  هک  درک  بلج  يدیدهت  هب  دعب  ياههتفه  رد  ار  مدرم  هجوت  هک  نیا  رتمهم  همه  زا  دوب . زیگنا  تفگش  نوگانوگ 
اما  تسا . ناریا 

هحفص 70 ] ] 

، تسشن نیا  رد  دشیم . طوبرم  یمتاخ  ياقآ  تلود  یجراخ  يراذگتسایس  يهویش  هب  دوب ، هتفهن  ینارنخـس  نیا  رد  هک  يرگید  يهتکن 
دسرپیم : دوخ  نابطاخم  زا  يوفص  رکشلرس 

ایآ مینک ؟ تمواقم  روشک  نیا  هنایوجهطلس  رگن  اکیرمآ و  تادیدهت  ربارب  رد  ییادزجنـشت  تسایـس  نتفرگ  شیپ  رد  اب  میناوتیم  ام  ایآ  » 
اب یمالـسا  يروهمج  زا  دوب  میهاوخ  رداق  اـم  اـیآ  مییاـمن « ؟ عفد  ار  اـکیرمآ  زا  یـشان  تارطخ  اهندـمت ، يوگ  تفگ و  اـب  میناوتیم  اـم 

[ . 49 [ » ؟ مینک تظافح  للملا  نیب  مسینویهص  ربارب  رد  ياهتسه  ییایمیش و  ياهحالس  شرتسگ  عنم  ياهدادرارق  ياضما 
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رد يرایـسب ، رظن  زا  دـشابیم . فلتخم  ياهینارگن  باتزاب  هک  دراد  دوجو  صاخ  ياهرظن  راهظا  نیا  هب  تبـسن  ینوگانوگ  ياـهشنکاو 
ناـشن يدـنمهقالع  نانخـس  نیا  هب  درکیم ، تاـعوبطم  نیا  هجوتم  ینارنخـس  نیا  هک  یتادـیدهت  لـیلد  هب  هک  اـپ -  ون  لقتـسم  تاـعوبطم 

دوب . یمتاخ  ياقآ  تلود  یجراخ  تسایس  هویش  زا  يو  يدونشخان  يهناشن  يوفص ، رکشلرس  تانایب  دندادیم - 
بلغا فلتخم و  ياهتروص  هب  ناوتیم  ار  يوفـص ) رکـشلرس  نانخـس   ) ییاـهرظن راـهظا  نینچ  هک  تسا  نشور  هتـشذگ ، هب  یهاـگن  اـب 

درک . ریسفت  هدمآ -  تسد  هب  هاگدید  ربانب  ضقانتم - 
تـسین نیا  هلاقم  نیا  فده  دشاب . هتـشاد  همادا  هشیمه  دناوتیم  نآ ، یناهنپ  راتفر  فادـها و  تلود ، یمـسر  عضوم  يهرابرد  ثحب  هتبلا ،

نیا هاگدـید  زا  لاح ، نیا  اب  دزاس . نشور  ار  هنحـص  تشپ  يریگ  میمـصت  ياهدـنیارف  یمومع و  ثحابم  ناـیم  یلاـمتحا  ياـهتوافت  هک 
بوچراچ كرد  تسا و  يریگلکـش  لاح  رد  ناریا  ياهتـسه  ياهراکهار  هرابرد  شرتسگ  لاح  رد  دودحم و  یمومع  ثحب  کی  هلاقم ،

راک  رس و  اهنآ  اب  یناریا  ناگدنریگمیمصت  هک  ییاهلالدتسا  عون  هرابرد  ییاهخنرس  دناوتیم  ثحب  نیا 

هحفص 71 ] ] 

تـشپ رد  هک  ار  یتاکرحت  تسا  نکمم  دراد  نایرج  وبات ، لبق  تاعوضوم  زا  یکی  نوماریپ  ثحب  نیا  هک  یلاح  رد  دهد . تسد  هب  دنراد ،
هک دراد  هراشا  اههاگدـید  اههدـیا و  زا  يرتهدرتسگ  يهعومجم  هب  یلو  دزاسن ، نشور  دراد ، رارق  ناریا  رد  يریگمیمـصت  ياهدـنیارف  رس 

نیدـب دـندادیم . رارق  هدافتـسا  دروم  دوخ  ياهاعدا  تابثا  يارب  تموکح  زا  جراـخ  لـخاد و  رد  ياهتـسه  راـکهار  ناـفلاخم  ناراداوه و 
تیمها زا  ناریا  یتآ  ینونک و  ناربهر  يارب  دوجوم  ياهراکهار  زین  اههدـیا و  راکفا و  كرد  يارب  شرتسگ ، لاـح  رد  ثحب  نیا  بیترت ،

تسا . رادروخرب 

ثحب ياهکیمانید 

ناریا رد  یسایس  يزاب  دعاوق  تسایس و  تیهام  يهرابرد  یمومع  حطـس  رد  هدرتسگ  رایـسب  زیمآ و  هشقانم  رایـسب  ياهثحب  هک  یلاح  رد 
زین هاپس  هدنامرف  يوفص ، یتح  هک  ياهنوگ  هب  تسا . دودحم  اتبسن  زونه  ياهتسه  لئاسم  هرابرد  ثحب  هک  تسین  روآ  بجعت  دراد ، دوجو 
نیا رد  دزادـنا . هار  هب  ناریا  تینما  نیمـضت  رد  ياهتـسه  ياهحالـس  شقن  هرابرد  ار  هدرتسگ  دازآ و  یثحب  دوخ  تارظن  هئارا  اب  تسناوتن 

تادـهعت دـییأت  زین  نآ و  زا  تبثم  ریـسافت  هئارا  ناریا و  تلود  ياهتـسه  دـض  یمـسر  عضوم  نایب  هب  نانچمه  بلغا  زین  تاـعوبطم  لاـح ،
ياراد ناریا  تسا : هدـمآ  اهراب  تاعوبطم  رد  دـنهدیم . همادا  یللملا  نیب  تادـهاعم  اهدادرارق و  هب  ندـنام  دـنبیاپ  رد  روشک  نیا  یمـسر 
حالـس شرتسگ  مدـع  نامیپ  ناگدـننک  اضما  زا  ناریا  تسا ، هنایم  رواـخ  رد  يزاـسراجنه  تاحیلـست و  لرتنک  يهنیمز  رد  هقباـس  نیرتهب 

ییایمیش ياهحالس  نامیپ  هبناج ، کی  روط  هب  روشک  نیا  دوریم . رامش  هب  ( BWC  ) یکیژولویب ياهحالس  هدهاعم  و  ( NPT  ) ياهتسه
[50  ] هدرک تکراشم  ( CTBT  ) ياهتـسه تاشیامزآ  عنم  عماج  نامیپ  هب  طوبرم  تارکاذم  رد  تسا ، هدرک  بیوصت  اضما و  ار  ( CWC)

همانرب  هبناج ، کی  روط  هب  و 

هحفص 72 ] ] 

ذاختا هنیمز  رد  هدرک و  تکرـش  تاحیلـست  تبث  يارب  للم  ناـمزاس  يهماـنرب  رد  تسا ؛ هتخاـس  دودـحم  ار  دوخ  یکیتسلاـب  ياـهکشوم 
ناگناگیب يهلخادم  یفاکـشوم و  زا  نانچمه  ناریا  تاعوبطم  نیا ، رب  نوزفا  تسا . هدز  تسد  یتاراکتبا  هب  ياهقطنم  يزاس  دامتعا  ریبادت 
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[ . 51 . ] دننکیم داقتنا  دوشیم ، هتشاگنا  ناریا  هنایوج  حلص  ياهتسه  يژرنا  همانرب  هک  هچنآ  رد 
ياهزرم يرتمولیک  رد 30  تسرد  ياهثداح ، هک  نیا  ات  تفرن  رتالاب  حطـس  نیا  زا  ناریا  ياهتـسه  ياـههمانرب  هراـبرد  ثحب  بیترت  نیدـب 

سلجم و  هدنیامن  کی  هک  دش  ثعاب  یتح  ناتسچولب ، رد  ناتسکاپ  ياهتسه  شیامزآ  عقاو ، رد  [ 52 . ] داد خر  ناریا  یقرش 

هحفص 73 ] ] 

ناریا فورعم  همانهتفه  اقآ  لگ  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  دندش . ياهتـسه  ياهحالـس  دـیلوت  راتـساوخ  اراکـشآ  هعمج  زامن  بیطخ  نیدـنچ 
ییاج ات  [ 53 . ] دروآرد تکرح  هب  نداد  له  اب  ار  ياهتـسه  رطاق  درکیم  یعـس  ناقهد  کی  نآ  رد  هک  دـناسرب  پاچ  هب  ار  يروتاکیراک 

رد اـقآ  لـگ  رگید ، يوـس  زا  دـنامب . بقع  ناتـسکاپ  زا  تسناوـتیمن  ناریا  دوـب و  هداـس  هلأـسم  دـشیم ، طوـبرم  سلجم  هدـنیامن  هب  هک 
اهنت رطاق  دننام  ناوتیم  زین  ار  ياهتسه  ياهبمب  هک  دنکیم  رکف  سلجم  هدنیامن  ایآ  هک  درکیم  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  دوخ  روتاکیراک 

دنار ؟ ولج  هب  ندز  قالش  اب 
مجـسنم هدرتسگ و  دازآ ، یثـحب  زونه  دنتـسین و  راکـشآ  نشور و  قوف  لاـثم  دـننام  ياهتـسه ، ياهحالـس  هب  تبـسن  اههاگدـید  ناریا  رد 

رد زینو  ناریا  یلخاد  تسایس  داح  تیعضو  رد  دیاب  ار  رما  نیا  لیلد  تسا . هتفرگن  تروص  ناریا  ياهتـسه  تسایـس  ياهراکهار  يهرابرد 
همانرب دیاب  هک  ار  ناراگن  همانزور  نابلط و  حالـصا  رتشیب  درک . وج  تسج و  ياهتـسه  همانرب  دوجو  مدع  هب  یناریا ، تاماقم  خـسار  داقتعا 

. درادن دوخ  راک  روتسد  رد  ار  ياهمانرب  نینچ  ناریا  هک  دندقتعم  دنزاس ، ءاشفا  دشاب -  هتشاد  تیعقاو  هک  یتروص  رد  ار -  ناریا  ياهتـسه 
هعسوت یندم و  هعماج  ناریا ، رد  ياهتسه  زیچ  اهنت  هتـسجرب « : ناراگنهمانزور  نابلطحالـصا و  زا  یکی  روپ  ییالج  اضر  دیمح  يهتفگ  هب 

[ . 54  « . ] تسا یسایس 
میهاوخ هچنانچ  دوشیم . هیجوت  يدج  تروص  هب  هلأسم  نیا  هب  یمومع  ورملق  رد  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  تسد  رد  ییاههناشن  لاح ، نیا  اب 

 - دـشاب هتـشاد  دوـجو  ییاـههمانرب  نینچ  اـعقاو  رگا  دراد -  دوـجو  ياهتـسه  ياهحالـس  يهراـبرد  ناریا  رد  هـک  يرـصتخم  ثـحب  دـید ،
دوجوم . ياههمانرب  هن  تسا  یسایس  ياهراکهار 

هک  نیا  رب  ینبم  تخیگنارب  ناریا  رد  ار  ییاهثحب  ایسآ ، بونج  یمتا  شیامزآ 

هحفص 74 ] ] 

هک لیلد  نیا  هب  يدودـح  اـت  اـهیناریا ، زا  يرایـسب  تسا ؟ هداـتفا  بقع  رایـسب  ياهقطنم  یتاحیلـست  يهقباـسم  زا  یمالـسا  يروهمج  اـیآ 
زا رتنییاپ  یحطس  رد  ار  ناریا  نتفرگ  رارق  ینلع ، ریغ  ینلع و  روط  هب  دنتـسه ، ربهر  ناونع  هب  دوخ  روشک  یخیرات  شقن  يهداعا  ناهاوخ 

ياهشیامزآ ياهدمایپ  هرابرد  یمومع  ثحابم  بیترت ، نیدب  دنریذپیم . ینخـس  هب  دناهدش ، ياهتـسه  یگزات  هب  هک  هیاسمه  ياهروشک 
، اتـسار نیا  رد  دش . زاغآ  دـنک ، ذاختا  دـیاب  ناریا  هک  یـسایس  ياهراکهار  دروم  رد  نینچمه  ناریا و  يارب  دـنه  ناتـسکاپ و  رد  ياهتـسه 

 - تسا مارتحا  دروم  ناریا  یجراخ  تسایـس  هرابرد  دوخ  حیرـص  تارظن  لقتـسم و  ياـهيریگعضوم  لـیلد  هب  هک  زورما -  ماـیپ  هماـنهام 
درک : نایب  ریز  ترابع  اب  ار  ناریا  لضعم 

ياراد ام  وس ، کی  رد  تسا . هقطنم  رد  لوحت  نیا  هب  تبـسن  ام  روشک  شنکاو  زین  ناریا و  رب  دادیور  نیا  ریثأت  یبایزرا  هلأسم ، نیرتمهم  » 
هب انب  هک  دراد  دوجو  قارع  رگید  يوس  زا  دنتـسه ، لعفلاب  ياهتـسه  ییاناوت  ياراد  ود  ره  هک  میتسه  ناتـسکاپ  هیـسور و  اـب  كرتشم  زرم 

دهاوخ بیقعت  نآ  هب  لین  يارب  ار  مزال  ياهشالت  دـنک ، تصرف  هاگ  ره  دـشابیم و  هوقلاب  ياهتـسه  ییاناوت  ياراد  ناسانـشراک ، يهتفگ 

اهلیلحت لئاسم و  ناریا : یتاحیلست  ياه  www.Ghaemiyeh.comباختنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتسه .... ياهتسه  ياهحالس  هب  زهجم  ود  ره  هک  دنراد  رارق  دنه  لییارسا و  روشک  ود  رترود ، یکدنا  درک .
يروآداـی اـم  هب  يرگید  ناـمز  ره  زا  شیب  دراد و  رارق  نآ  رد  اـم  روـشک  هک  تسا  یکاـنرطخ  ياهقطنم  تیعقوـم  باـتزاب  ریوـصت ، نـیا 

[ . 55 . « ] میزادرپب رکفت  هب  دوخ  یلم  عفانم  دروم  رد  دیاب  هک  دنکیم 
نامز زا  ناریا  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  لاح ، نیا  اب  دنتـسه . ياهتـسه  ياهحالـس  یمومع  ثحابم  یلـصا  عوضوم  عقاو  رد  یلم ، عفاـنم 

رد  یعمج  راتشک  ياهحالس  هب  طوبرم  تادهاعم  ریاس  هب  يدنبياپ  هب  میمصت  تسا و  هدوب   NPT وضع بالقنا  زا  لبق 

هحفص 75 ] ] 

ياهدمایپ اهراکهار و  هرابرد  اهنت  دناوتیمن  ياهتسه ، ياهحالـس  یمومع  ثحابم  عوضوم  اذل ، تسا . هدش  ذاختا  بالقنا  زا  سپ  نارود 
یلبق تامیمصت  هب  هجوت  اب  هک  نیا  تسا و  ناریا  یللملا  نیب  تادهعت  ثحب ، رگید  يهبنج  هکلب  دشاب ، ناریا  یلم  عفانم  يارب  اهحالس  نیا 

تشاد ؟ دهاوخ  رب  رد  یتارثا  هچ  ناریا  يارب  ندش  ياهتسه  هب  میمصت  تادهاعم ، زا  ینابیتشپ  رب  ینبم  روشک  نیا 
هوحن دروم  رد  ار  یمهم  تاداقتنا  روشک  یسایس  فیط  ود  ره  تسا  هدش  ثعاب  ناریا  یللملا  نیب  تادهعت  هرابرد  ثحب  هک ، نیا  ماجنارس 

تیادـه هرابرد  ثحب  هک  درک  دـهاوخ  لالدتـسا  نینچ  رـضاح ، يهلاقم  رد  دـننک . حرطم  ریخا  ياهلاس  رد  ناریا  یجراخ  تسایـس  هرادا 
دشاب . ياهتسه  ياهحالس  هرابرد  ینونک  ثحب  ثاریم  نیرتمهم  دیاش  یجراخ  تسایس 

نتشادن ای  نتشاد 

هب دناهداد . صاصتخا  دوخ  عضوم  هب  یمومع  هصرع  رد  ار  يرتشیب  ياضف  ناریا ، رد  ياهتسه  ياهحالس  نافلاخم  هک ، دینادب  تسا  بلاج 
ياهراچ اذل ، تسا . هدش  هرصاحم  ياهتسه  تردق  ياراد  ياهتلود  نایم  رد  ناریا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یجراخ ، نارظان  زا  يرایسب  هدیقع 

اـکیرمآ و نیب  ار  ياهتـسه  حلـص  هک  ار  یعطق »  لـباقتم  مادـهنا  يهیرظن «  ناـمه  دـنک و  بیقعت  ار  ياهتـسه  راـکهار  هک  نیا  زج  درادـن 
ياهلالدتسا  ناریا  لخاد  رد  اما  [ 56 . ] دریگ راک  هب  تسا ، هدرک  نیمضت  هیسور  اب  کنیا  يوروش و 

هحفص 76 ] ] 

رد ياهتـسه  ياهحالـس  زا  يراع  هقطنم  کـی  داـجیا  هب  زاـین  دروم  رد  تلود  یمـسر  عضوم  نینچمه  یمومع و  ورملق  رد  ياهتـسه  دـض 
ياهحالـس نارادفرط  هک  دـسریم  رظن  هب  ایـسآ ، بونج  رد  یمتا  ياهشیامزآ  هب  هجوت  اب  لاح ، نیا  اب  تسا . هدـش  تیوقت  هناـیمرواخ 

نیا زا  شیپ  هک  یتیعـضو  دناهدش ؛ یمومع  هصرع  رد  دوخ  عضوم  ندرک  حرطم  ناهاوخ  هتـشادرب و  تسد  دوخ  توکـس  زا  زین  ياهتـسه 
هرابرد رتشیب  لمأت  نتخاس و  نشور  يارب  ار ، ياهتـسه  ياهحالـس  نافلاخم  رظن  راهظا  هب  زاین  دوخ  هبون  هب  رما  نیا  تشاد . قادـصم  رتمک 

ناریا رد  ياهتسه  ياهحالـس  نافلاخم  لالدتـسا  دسریم  رظن  هب  هک  اجنآ  زا  تسا . هتخیگنارب  ار  يرتشیب  ثحب  هدرک و  داجیا  ناشعضاوم 
درک . مهاوخ  حرطم  زین  ار  فلاخم  ياهلالدتسا  سپس  هدرک و  عورش  اهلالدتسا  نیا  اب  ار  دوخ  راک  نم  دشاب ، رتلصفم 

ياهتسه دض  ياههورگ  لالدتسا 

یکیژولونکت . يداصتقا و  یسایس ، ياههبنج  تسا : دعب  دنچ  ياراد  ياهتسه  ياهحالس  همانرب  هیلع  لالدتسا 
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یسایس لالدتسا 

نیا هیبش  يزیچ  لالدتـسا  نیا  تسناد . ناریا  یللملانیب  رـصنع  رب  ینتبم  هناـیوج  تحلـصم  یـشنکاو  ناوتیم  ار ، لالدتـسا  نیا  زا  یـشخب 
داقتنا  دروم  ار  نآ  هابتشا  تاکرح  دراد و  رظن  ریز  ار  ناریا  تاکرح  قیقد  روط  هب  جراخ ، ناهج  هک  یتیعقوم  رد  تسا :

هحفص 77 ] ] 

، ناـمگ یب  تسا . كاـنرطخ  رایـسب  دـشاب ، هتـشاد  يرـس  یفخم و  تلاـح  دـیاب  هک  ياهتـسه  ياهحالـس  يژتارتسا  بیقعت  دـهدیم ، رارق 
هک دـناهدز  لمع  نیا  هب  تسد  یطیارـش  رد  اهروشک  نیا  اـما  دـنورب ! رد  رـصق  دناهتـسناوت  هدرک و  يراـک  نینچ  هک  دنتـسه  ییاـهروشک 

ار هار  تسا  نکمم  رـصاعم ، یناهج  تسایـس  جرم  جره و  رپ  تفاب  تسا . هدوب  حرطم  اهتردـق  ربا  تباقر  ای  تردـق  ربا  کی  رثؤم  تیاضر 
مکحم اما  ینمض ، یسایس  تیامح  هتـسناوتن  رما ، نیا  یلو  دشاب . هدرک  هارمه  اهروشک  یخرب  هب  ياهتـسه  شناد  يروآ و  نف  لاقتنا  يارب 

[ . 57 . ] دنک داجیا  نآ  ماجنا  يارب  ار  يرورض  بسانم و  رتسب  ای 
تبثم ياهدمایپ  رب  ینبم  ناریا  يهجراخ  ریزو  يزارخ ، لامک  يهتخپان  نانخـس  دش  ثعاب  هک  دوب  یـسایس  ياهینارگن  عون  نیا  عقاو ، رد 

[ . 58 . ] دریگ رارق  داقتنا  دروم  یمالسا ، ياهروشک  يارب  ناتسکاپ  ياهتسه  ياهشیامزآ 

هحفص 78 ] ] 

ع :)  ) قداص ماما  هاگشناد  رد  للملا  نیب  طباور  یلعف  داتسا  قباس و  تاملپید  دنواب ، سادیمره  دوواد  هتفگ  هب 
نینچ رد  دراد . ار  هقطنم  ياهروشک  هیلع  اهنآ  زا  هدافتسا  الامتحا  ياهتسه و  ياهحالـس  رارقتـسا  دصق  هک  تسا  هدش  نیا  هب  مهتم  ناریا  » 

یب دیآ ، رامش  هب  لییارسا  هیلع  ینیمضت  دناوتیم  ناتسکاپ  تیقفوم  هک  نیا  رب  ینبم  یناریا  تاماقم  یخرب  نابز  زا  رظن  نیا  زاربا  یطیارش ،
نامزاس لرتنک  ام  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنکیم . دیدشت  ناریا  هیلع  ار  تاغیلبت  هتساوخان  دشاب ، هتشاد  ییاعدا  نینچ  ناتسکاپ  دوخ  هکنآ 

دقاف عقاو  رد  میاهتفریذپ و  ياهتسه  يژرنا  زا  زیمآ  حلص  هدافتـسا  رب  ار  نامیاهتـسه  کیرـش  هیـسور ، تراظن  زین  یمتا و  يژرنا  یللملانیب 
یخرب هتبلا ، دریگ . تروص  ام  هیلع  تاغیلبت  دنزاس و  رقتسم  ار  اهحالس  نیا  نارگید  دیاب  ارچ  طیارش ، نیا  رد  میتسه . ياهتسه  ياهحالس 

نیب طباور  رد  یمالـسا  ياهروشک  زا  کی  ره  عضوم  تیوقت  هک  دـنزاسیم  ناشن  رطاخ  دـنرگنیم و  هلأسم  هب  یتدـیقع  هاگدـید  زا  دارفا 
دیابن ام  دنکیمن . نیمضت  ار  ام  تینما  یتدیقع  هاگدید  نیا  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  اما  درک . لابقتـسا  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  يزیچ  للملا ...

یناملـسم ياعدا  هک  دوب  يروشک  زا  یـشان  میدـش ، لمحتم  گنج  ناـیرج  رد  هک  يداـم  یکیزیف و  ياـههنیزه  يهیلک  هک  مینک  شومارف 
، زین دـندرکیم  افیا  تسرد  شقن  قارع  هب  اـهکمک  ماـسقا  عاونا و  يهئارا  قیرط  زا  گـنج  نیا  رد  هک  ییاـهروشک  زا  يرایـسب  تشاد و 

[ . 59 . « ] دنتشاد ییاعدا  نینچ 

هحفص 79 ] ] 

ییاهشسرپ دشاب ، فلاخم  ناریا  ياهتسه  ياهحالس  همانرب  اب  دوریم  نامگ  هک  یللملا  نیب  هعماج  رد  ییارگ  تحلـصم  هب  توعد  يارو 
ياهحالـس دـض  هلاقم  نیا  رد  هنوگ  نآ  تسا ؛ هدـش  حرطم  ناریا  تینما  شیازفا  رد  ياهتـسه ، ياهحالـس  کیژتارتسا  دـیاوف  هراـبرد  زین 

تسا : هدمآ  هدش ، پاچ  راک  هظفاحم  ياههمانزور  زا  یکی  رد  هک  ياهتسه 
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ياهحالس رارقتسا  ایآ  دراد ؟ ياهتـسه  ياهحالـس  هب  زاین  ناریا  اهروشک ، ای  روشک  مادک  هب  گنج  نالعا  روظنم  هب  هک  تسا  نیا  لاؤس  » 
اکیرمآ دننام  یگرزب  ياهروشک  ربارب  رد  دراد -  رایتخا  رد  ناتسکاپ  هک  یحالس  دننام  فیعـض ، عون  زا  ناکما و  تروص  رد  ياهتـسه - 

دنرادزاب و یـشقن  دنناوتیمن  یتح  اهحالـس  نیا  نوچ  تسا . تینما  مدع  خساپ  انئمطم  تینما ؟ مدـع  ای  دروآیم  دوجو  هب  تینما  ام  يارب 
لاح رد  مک  تسد  تسا و  هدـمآرد  یتسود  رد  زا  هقطنم  کـچوک  ياـهروشک  اـب  ناریا  رگید ، يوس  زا  دـننک . اـفیا  اـکیرمآ  هیلع  یتینما 

نوچمه ییاهروشک  ربارب  رد  هنزاوم  داجیا  یگدنرادزاب و  يارب  ناریا  دوبن ، زین  روط  نیا  رگا  یتح  درادن . اهنآ  اب  یساسا  لکـشم  رـضاح ،
هکلب درک ، دهاوخن  لح  ار  ناریا  تالکشم  زا  کی  چیه  اهنت  هن  اهحالس ، نیا  رارقتسا  تشادن . زاین  ییاهحالـس  نینچ  هب  قارع ، تاراما و 

[ . 60 . « ] دوزفا دهاوخ  ام  تالکشم  رب 

يداصتقا لالدتسا 

يریگهرهب اب  داصتقا  دوبهب  هب  روشک  نیا  لیامت  زین  دراد و  اهروشک  رگید  اب  هطبار  رد  ناریا  هک  ییاهانگنت  لیلد  هب  لالدتسا  نیا  رگید  راب 
لکش  یجراخ  ياهکمک  زا 

هحفص 80 ] ] 

هب هتخادرپ و  مویناروا  يزاس  ینغ  ای  يزاسادج  هب  یجراخ  يروآنف  کمک  اب  تسا  رارق  ناریا  رگا  هک  دوشیم  لالدتـسا  [ 61 . ] دریگیم
يریگهرهب اب  یناهنپ و  لاح  نیع  رد  هدرتسگ و  ینف  یملع و  يانب  ریز  دنمزاین  ینشور  هب  راک  نیا  دنک ؛ مادقا  ياهتسه  ياهحالـس  تخاس 

شـالت روشک  هدز  گـنج  يداـصتقا  يزاـسزاب  يارب  هک  یلاـح  رد  راـک  نیا  ماـجنا  هجیتن ، رد  تسا . يداـم  میظع  ياهيراذگهیامرـس  زا 
تارثا هک  نآ  نودب  دنک  بذـج  ار  يدام  عبانم  دـناوتیم  اهنت  ینیمزریز  ياهتـسه  یعافد  عیانـص  دوب . دـهاوخ  برخم  کش  یب  دوشیم ،

هفرـص هب  نورقم  يداصتقا  رظن  زا  زین  رتهدـیچیپ  يروانف  دـیرخ  راکهار  دـنهاکب . يراکیب  خرن  زا  لاثم  يارب  دنـشاب ، هتـشاد  یتبثم  نادـنچ 
ندنارنخـس هک  تسا  نآ  رگید  تیعقاو  هوـالع ، هب  دراذـگیم . ریثأـت  یجراـخ  هیامرـس  بذـج  هب  ناریا  زاـین  لـیامت و  رب  هـک  ارچ  تـسین 

ار دوخ  يژولونکت  هک  دراد  يدایز  لیالد  ناتـسکاپ  لاثم ، يارب  نآ . هب  ندرک  لمع  ات  تسا  رتناسآ  ياهتـسه  يروآنف  دـیرخ  يهراـبرد 
ناهج تابث  یب  رایـسب  هقطنم  ود  نیب  هدشن  مالعا  یمـسر  روط  هب  ياهتـسه  تردق  کی  ناونع  هب  روشک ، نیا  دـهدن . رارق  ناریا  رایتخا  رد 

. دریذپب ار  دوخ  هیلع  رتشیب  ياهمیرحت  عضو  لامتحا  رطخ  هجیتن ، رد  دشاب و  هتـشاد  ياهنالوئـسم  ریغ  راتفر  دهاوخیمن  تسا و  هدش  عقاو 
تساهنابز رس  رب  اهحالس  نیا  تاعطق  ای  یکیتکات و  ياهتسه  ياهحالس  دیرخ  اب  هطبار  رد  شمان  هک  يروشک  ناتسقازق -  يداصتقا  عفانم 

درخب . ناج  هب  دناوتیمن  ار  هزوح  نیا  رد  ندش  دراو  رطخ  هک  یجراخ ) هیامرس  هب  زاین  رظن  زا   ) تسا دایز  ردق  نآ  زین  - 

هحفص 81 ] ] 

یکیژولونکت لالدتسا 

رب راوس  هک  دوب  هدش  هدیشک  ریوصت  هب  یناقهد  تروص  هب  هک  اقآ ، لگ  یهاکف  يهلجم  رد  داقتنا  زا  تسا  يرتهدیچیپ  نایب  لالدتسا ، نیا 
يدوخ هب  ناریا  يروآنف  یملع و  ياهییاناوت  نازیم  ياهتـسه ، راـکهار  نادـقتنم  زا  يرایـسب  رظن  زا  هداـس ، ناـبز  هب  دوب . ياهتـسه  رطاـق 

نیرتهدـیچیپ دزیم ، ملق  زورما  مایپ  هلجم  رد  هک  نادـکیزیف ، يروصنم ، اضر  تسا . يراکهار  نینچ  بیقعت  يارب  هدـنرادزاب  یلماع  دوخ ،
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عورش ییاهدادیور  لیلحت  اب  ار  دوخ  لالدتـسا  وا  دنکیم . حیرـشت  ناریا  رد  ياهتـسه  ياهحالـس  تخاس  هیلع  ار  یکیژولونکت  لالدتـسا 
رملیاـب یکیدزن  رد  هک   ) دـش لآ  لا -  ياـمیپاوه  رد  هدـش  ینغ  مویناروا  موـینوتولپ و  دوـجو  رب  ینبم  ییاـهشرازگ  هب  رجنم  هک  دـنکیم 
يارجا رد  یللملا  نیب  تیامح  هکلب  ياهتـسه ، تراهم  اـهنت  هن  هک  دـنکیم  ناـعذا  وا  درک .) طوقـس  ربتکا 1992  رد  دـنله ، ( Bijlmer)

ناتسکاپ اب  دنه  لییارـسا و  دننام  ییاهروشک  نیب  يزیامت  وا  بیترت ، نیدب  دناهدوب . رثؤم  لییارـسا ، ياهتـسه  ياهحالـس  دیلوت  ياههمانرب 
يهلمح زا  دنشاب و  هتشاد  ریذپ  دیدجت  ياهتسه  ياهحالس  همانرب  دناهتسناوت  دنه  لییارـسا و  دننام  ییاهروشک  وا  هدیقع  هب  دوشیم . لئاق 

هدوب و یشنکاو  ناتسکاپ  دننام  ییاهروشک  ياههمانرب  یلو  دنربب ، رد  هب  ناج  دوخ  یتخاس  ریز  ياهتـسه و  يدیلک  تاسیـسأت  هب  میقتـسم 
دـنه و هک  دـنکیم  لالدتـسا  نینچ  يروصنم  دـناهدرب . شیپ  يداـصتقا  یـسایس و  ناوارف  ياـههنیزه  فرـص  اـب  ار  دوخ  ياـههمانرب  اـهنآ 
یملع و ياـنبم  داـجیا  يارب  رتمهم ، همه  زا  هکلب  دناهتـشاد ، ياهتـسه  يژولونکت  هعـسوت  يارب  تدـم  دـنلب  يزیرهماـنرب  اـهنت  هن  لییارـسا 

زا  هدافتسا  رد  ناتسکاپ  رگید ، يوس  زا  [ 62 . ] دناهدش لمحتم  ار  يدایز  تامحز  دشاب  همانرب  نیا  يهناوتشپ  دناوتب  هک  يایکیژولونکت 

هحفص 82 ] ] 

رد یفاک »  غولب  هب «  دـسریمن  رظن  هب  تسا ، یمالـسا  ياهروشک  یلام  تیامح  هب  یکتم  تدـش  هب  هک  یلاـح  رد  دوخ  ياهتـسه  ییاـناوت 
دشاب . هتفای  تسد  یکیژولونکت  یسایس و  یعامتجا ، یملع ، هنیمز 

دنکیم : لالدتسا  نینچ  هدرک و  يرتتخس  يرواد  ناریا ، یکیژولونکت  یملع و  تراهم  یبایزرا  رد  يروصنم 
. دـشابیم ياهماـنرب  هنوـگ  ره  دـقاف  هـک  تـسا  یگنهاـمهان  يهدوـت  تـسا ، فیعـض  یمک  رظن  زا  هـک  نـیا  رب  هوـالع  اـم  یملع  هعماـج  » 
. دـناهدوبن هعماج  نیا  رثؤم  شقن  يافیا  يارب  یبوچراچ  يهئارا  هب  رداق  نونکات  ام  یـسایس  تمواقم  زین  اـم و  یملع  تسایـس  نازیرهماـنرب 

يرگید شقن  زین  یملع  هعومجم  نیا  دـنیآرب . نادـب  خـساپ  یپ  رد  نانآ  هک  تسا  هدرکن  حرطم  ناققحم  يارب  یلاؤس  زین  هعماج  نینچمه 
ناراذگتسایـس فدـه  هک  تفگ  ناوتیم  اـهنت  دـیاش  تسا . هدوبن  لـئاق  دوخ  يارب  فدـه ، یب  تروـص  هب  شزوـمآ  يارب  شزوـمآ  زج 

زا یـشخب  دـناوتیم  اهنت  دـشاب ، هدـش  باختنا  لقعت  يزیر و  همانرب  يانبم  رب  رگا  یتح  یفدـه ، نینچ  تسا . هدوب  شزومآ  یمک  شرتسگ 
نایم رد  زونه  دـهدیم  لیکـشت  ار  نردـم  ناهج  رد  ناسانـشراک  یلـصا  تیفرظ  هک  لئاسم  لـح  ییاـناوت  دریگ . رب  رد  ار  اـم  ناسانـشراک 

ياهتسه ییاناوت  يهرابرد  تبحـص  یتیعقوم ، نینچ  رد  تسا .... هدنام  یقاب  هدافتـسا  الب  بیترت  نیدب  تسا ؛ هتخانـشان  ام  یـسایس  تاماقم 
رگا  یتح  تسا . ییادتبا  ماخ و  ینخس  تسا ، هدرک  حرطم  اههمانزور  زا  یکی  هک  هنوگ  نآ  ناریا 
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يدایز هجوت  ام ، نارادم  تسایس  هک  دسریمن  رظن  هب  هناتخبشوخ ، میهد . رارق  وگلا  ار  ناتـسکاپ  دیابن  میـشاب ، ياهتـسه  ییاناوت  یپ  رد  ام 
ترابع تینما ، لالقتـسا و  ظفح  يارب  ام  ریـسم  دننکیم . هئارا  ار  ياهتـسه  بمب  دـیرخ »  لح «  هار  هک  دـنهد  ناشن  یناسک  ياهفرح  هب 
مارتحا مزال ، ياهتخاس  ریز  اـب  هارمه  اـهییاناوت  نیا  شیازفا  یـسایس . يداـصتقا و  یکیژولونکت ، یملع ، ياـهییاناوت  شیازفا  زا  تسا 

بمب . »  رارقتسا  هن  دشاب و  ام  سدقم  فده  دیاب  نیا  درک . دهاوخ  يریگولج  ام  هب  هلمح  رکف  زا  هتخیگنا و  رب  ار  اهروشک  رگید 
هک دراد  تهابـش  یتیعـضو  هب  رایـسب  دنکیم ، فیـصوت  ناریا  یملع  هعماج  تیعـضو  اب  هطبار  رد  يروصنم  هک  یتیعقوم  هک ، نیا  هصالخ 

میمـصت دوـجو  يدروـم و  ياهيریگمیمـصت  هطـساو  هب  دـشکیم  ریوـصت  هب  ناریا  رد  تاحیلـست  هیهت  دـنیارف  لـیلحت  رد  نیبوـچ  مارهش 
[ . 63 . ] تسین رادروخرب  یگچراپ  کی  ماجسنا و  زا  جازم ، یمد  مد  ناگدنریگ 
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هتفگ هب  تسا . ریذـپ  ناـکما  هن  تسا و  دـنمدوس  هن  هریغ  ینیمز و  ریز  زا  مـعا  ياهتـسه ، ياهحالـس  هماـنرب  عوـن  ره  یتیعـضو ، نـینچ  رد 
درک . فیرعت  یلامتحا ، تالمح  اب  هلباقم  يارب  بسانم  ياهحالس  نتشاد  يانعم  زا  رتیلک  یتروص  هب  دیاب  ار  یلم  تینما  يروصنم ،

ياهتسه ياهحالس  نارادفرط  ياهلالدتسا 

یطیحم  رد  لمع  تسایس  رب  ینبم  تدش  هب  ياهتسه ، راکهار  ظفح  لالدتسا 
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دیلوت نافلاخم  يداـصتقا  یکیژولونکت و  ياهلالدتـسا  هب  یخـساپ  هک  تسا  هدـش  هئارا  یلالدتـسا  تردـن  هب  عقاو ، رد  تسا . كاـنرطخ 
ود رب  هدش  نایب  یللملا  نیب  تسایس  زا  هنایارگعقاو  كرد  ناونع  هب  هک  هچنآ  يهئارا  اب  اهحالس ، نیا  ناراداوه  دشاب . ياهتـسه  ياهحالس 

دننکیم : دیکأت  هلأسم  مهم  هبنج 
ياهتسه ؛ ياهحالس  صاخ  درکراک  - 

ياهقطنم . یللملا و  نیب  ياهمتسیس  رد  ناریا  تیعقوم  هاگیاج و  كرد  - 
اموزل ياهتسه ، ياهحالـس  درکراک  هک  دننکیم  لالدتـسا  نینچ  اهحالـس  نیا  ناراداوه  ياهتـسه ، ياهحالـس  هژیو  درکراک  اب  هطبار  رد 

کی ندرک  صخشم  هب  يزاین  ياهتسه ، ياهحالـس  ياههمانرب  يارجا  هیجوت  رد  ور ، نیا  زا  تسین . صاخ  روشک  کی  هیلع  گنج  نالعا 
یلماوع ناونع  هب  ینعی  درک ، وج  تسج و  رگید  ییاج  رد  دیاب  ار  حالس  عون  نیا  درکراک  عقاو ، رد  درادن . دوجو  نمشد  ناونع  هب  روشک 

هدننک . نزاوتم  هدنرادزاب و 
ياهحالـس رارقتـسا  هک  مینیبیم  مینک ، هجوت  یبطق  ود  ماظن  يهطلـس  درـس و  گنج  نایرج  رد  ياهتـسه  یگدـنرادزاب  خـیرات  هب  اـم  رگا 

اهحالس عون  نیا  تیمها  یناهج ، حطـس  رد  اهحالـس  نیا  ندوب  رواب  لباق  هب  هجوت  اب  هکلب  تسین ، نانمـشد  هب  هلمح  يارب  اموزل  ياهتـسه 
[ . 64 . ] دنرادروخرب نآ  زا  روشک ، یلم  عفانم  دربشیپ  یللملا و  نیب  تارکاذم  ینزهناچ  رد  اهنآ  هک  تسا  ياهدننک  ینابیتشپ  شقن  رد 

هلمح رب  ینبم  یجراخ  دیدهت  اب  عضوم  نیا  دنهدیم . لیکـشت  ار  هکـس  يور  ود  ناریا  ینزهناچ  عوضوم  تیوقت  یگدنرادزاب و  نیاربانب ،
نیا هب  هجوت  اب  دـندقتعم  ياهتـسه  ياهحالـس  ناراداوه  اذـل ، دوشیم . تیوقت  ناریا  یماظن  ریغ  ياهتـسه  همانرب  اـب  طـبترم  ياـهتیاس  هب 

زا  شیب  ناریا  یماظن  نیرتکد  رد  یگدنرادزاب  رب  رتشیب  دیکأت  عوضوم 
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[ . 65 . ] تسا ریذپ  هیجوت  شیپ ،
دننام ياهتسه  ياهحالـس  همانرب  هک  دننکیم  لالدتـسا  ياهتـسه  ياهحالـس  ناراداوه  ناریا ، یللملانیب  ياهقطنم و  هاگیاج  اب  طابترا  رد 

هب هک  اجنآ  ات  دوشیمن ، هدـحتم  تالایا  اب  ناریا  طباور  رد  تینما  مدـع  زورب  ثعاـب  اـهنت  دراد ، دوخ  راـک  روتـسد  رد  ناتـسکاپ  هک  هچنآ 
یللملا نیب  طباور  رگید  دـننام  اکیرمآ  ناریا و  طباور  دـننادیم و  دوخ  نمـشد  ار  ناریا  زین  نونکا  مه  اهنآ  دوشیم ، طوبرم  اهییاکیرمآ 

اهنت اکیرمآ  اب  طباور  نیا ، رب  هوالع  دراد . رارق  طیارـش -  هب  هجوت  اب  يراـکمه -  یهاـگ  یتح  اـی  يریگرد  تباـقر ، تیعـضو  رد  هراومه 
دهدیم . لیکشت  ار  ناریا  یجراخ  طباور  زا  یشخب 

هاـگن ناـمفارطا  یـسایس  تیعـضو  هب  هناـنیب  عقاو  روط  هب  اـم  رگا  اـما  تساـکیرمآ . هب  طوبرم  ناریا  هیلع  تادـیدهت ، زا  یـشخب  ناـمگ  یب 
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کی هرامـش  نمـشد  لییارـسا ، نآ  رد  هک  میاهدـش  عقاو  هناـیمرواخ  ماـن  هب  ياهقطنم  رد  اـم  هک  درب  میهاوخ  یپ  تیعقاو  نیا  هب  مینکفیب ...
ییاناوت ياراد  زونه  یلو  تسا ، هدـش  حالـس  علخ  للم  نامزاس  ریبادـت  اب  هک  نآ  اب  زین  قارع  تسا . ياهتـسه  کهالک  ياراد 200  ناریا ،

تیهام ساسارب  هراومه  یلو  دـنراد ... ناریا  اب  یمرگ  هناتـسود و  طباور  هچرگ  مه  هیـسور  ناتـسقازق و  ناتـسکاپ ، تسا . هوقلاب  ياهتـسه 
و هقطنم -  رد  ام  تسود  ناتسکاپ -  نیب  يریگرد  هک  مینک  ضرف  ام  رگا  نیاربانب ، دوب . دنهاوخ  ام  اب  عفانم  داضت  ياراد  للملا  نیب  طباور 

هب  خساپ  تشاد ؟ دنهاوخ  يرتشیب  ینزهناچ  ییاناوت  تارکاذم  رد  کیمادک  دنک ، زورب  ناریا  یمالسا  يروهمج 
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[ . 66 . ] درادن لیصفت  حرش و  هب  زاین  تسا و  نشور  لاؤس  نیا 
یشقن دنک ، افیا  ار  يرتمهم  شقن  دیاب  ناریا  هک  تسا  هصرع  نیا  رد  دراد و  رارق  هقطنم  رد  رونام  ياضف  ناونع  هب  ناریا  رگید ، ترابع  هب 
ینونک طیارش  لیلد  هب  دشاب  هتشاد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يدیدرت  هنوگ  ره  دش . دهاوخ  ریذپ  ناکما  ياهتسه  ياهحالس  رارقتـسا  اب  هک 

نایم زا  دنکیم ، لیدبت  ناریا  يارب  ترورض  کی  هب  نآ  ناراداوه  رظن  رد  ار  ياهتسه  ياهحالـس  نینچمه  هک  للملا  نیب  طباور  رب  بلاغ 
اهنت اـما ، دـنکیم . لیدـبت  ياهقطنم  تینما  يارب  اـههمانرب  نیرتـهب  رد  ار  ياهقطنم  ياـههمانرب  طیارـش  نـیا  اـهنآ  هـتفگ  هـب  دوـشیم . هدرب 
نیا رد  مهم  لاعف و  يرگیزاب  ناونع  هب  ار  دوخ  دنناوتیم  دنتسه  یماظن  یـسایس و  يداصتقا ، هتفرـشیپ  ياهییاناوت  ياراد  هک  ییاهروشک 

ياهتـسه ياهحالـس  ياههمانرب  همادا  زج  يرگید  يهراچ  هقطنم ، رد  مهم  یـشقن  يافیا  روظنم  هب  ناریا  بیترت ، نیدب  دنهد . ناشن  هصرع 
[ . 67 . ] تسا راوتسا  یماظن  یسایس و  يانبم  رب  نانچمه  تردق ، تیهام  هنایمرواخ  رد  هک  نیا  هژیو  هب  درادن ؛
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روشک نیا  بیـصن  ار  يرتشیب  تینما  زین  هاگیاج و  دیـشخب و  دـهاوخ  یعاـمتجا »  كرحت  یعون «  ناریا  هب  ياهتـسه ، ياهحالـس  رارقتـسا 
[ . 68 . ] تخاس دهاوخ 

ناریا دوجوم  یللملا  نیب  تادهعت  نوماریپ  ثحب 

کی لاح ، نیا  اب  تسا . هدـش  نایب  یلک  رایـسب  تروص  هب  اهراکهار ، هب  طوبرم  ثحابم  رد  ياهتـسه  ياهحالـس  بیاعم  ایازم و  زا  نخس 
راکهار ندرکن  ای  ندرک  اـهر  يهراـبرد  ثحب ، زا  هبنج  نیا  روحم  دراد . دـیکأت  رتشیب  ناریا  ینونک  راوشد  طیارـش  رب  ثحب  نیا  زا  هبنج 

ثحب نیا  عوضوم  تسا . روشک  نآ  یلم  عفانم  يارب  ناریا  یللملا  نیب  تادهعت  ياهدمایپ  دروم  رد  هکلب  تسین ، یعمج  راتشک  ياهحالس 
رد ثحب  نینچمه  و  تسا ) هتفریذـپ  ار  اـهنآ  ینونک  يربهر  هک   ) WMD تادهاعم رگید  هب NPT و  نتسویپ  مدع  ای  نتـسویپ  يهرابرد 

هدش هئارا  داضتم  عضوم  ود  شـسرپ ، نیا  هب  خساپ  رد  دـشابیم . زکرمتم  ریخ ، ای  تسا  ناریا  یلم  عفانم  ياتـسار  رد  رما  نیا  هک  دروم  نیا 
WMD دیلوت راکهار  زا  یمس  روط  هب  هک  نیا  يارب  ناریا  يربهر  ینونک  میمصت  هک  دناهدرک  لالدتـسا  نینچ  یخرب  وس ، کی  زا  تسا :
دندقتعم  اهنآ  تسا . هتفرگ  تروص  یمالسا  يروهمج  کیتاملپید  خیرات  رد  هک  تسا  یتاهابتشا  نیرتگرزب  زا  یکی  دنک ، یشوپ  مشچ 
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. تسا هدش  نیودت  هجراخ  ترازو  رد  هک  تسا  ياهنایارگ  نامرآ  یجراخ  تسایس  يهجیتن  ، WMD تادهاعم هب  نتسویپ  هب  میمصت  هک 
هب تبـسن  هجیتن  رد  دـناهدش و  صقن  راچد  لـلملا ، نیب  طـباور  رد  هناـیارگعقاو  ياـههیرظن  كرد  رظن  زا  تادـهاعم  نیا  ناگدـننک  اـضما 

نامیپ هب  دهعتم  ار  دوخ  اهنآ  بیترت ، نیدـب  دنتـسه . هاگآ  ان  یللملا  نیب  تارکاذـم  رد  ینزهناچ  ياههویـش  زین  یگدـنرادزاب و  ياههیرظن 
ياهقطنم یللملا و  نیب  تالداعم  رد  نآ  شقن  زین  ناریا و  ینزهناچ  تردق  هجیتن  رد  دوشیمن و  اهنآ  دـیاع  نآ  زا  زیچ  چـیه  هک  دـناهدرک 

ساسح کیژتارتسا و  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  رـصاعم ، جرم  جره و  رپ  ناـهج  رد  ارگعقاو ، نازادرپ  هیرظن  نیا  هاگدـید  زا  دـباییم . شهاـک 
هرطاخم هب  تسد  ناریا  لیلد ، نیا  هب  دزاس . نآ  میلست  ار  دوخ  هدرک و  دامتعا  [ CTBT  ] زیمآ ضیعبت  نامیپ  نیا  هب  دیابن  ام  روشک  ناریا ،

. تسا ياهقطنم  یللملا و  نیب  تارکاذم  رد  ینز  هناچ  تردق  نداد  تسد  زا  رـضاح ] لاح  رد   ] نآ يهنیزه  نیرتمک  هک  تسا  هدز  یگرزب 
هب ار  تصرف  نیا  میبای و  تسد  تازایتما  هتـشر  کی  هب  زیمآ  ضیعبت  نامیپ  نیا  يازا  رد  میتسناوتیم  یلامـش  هرک  دـننام  زین  ام  تیاهن  رد 

[ . 69 . ] میهدن تسد  زا  ناگیار 
یتسرد هب  دوخ  دنتسه ، یـسایس  فیط  ود  ره  هب  قلعتم  دننکیم و  تبحـص  دوخ  هنایارگ  عقاو  هاگدید  زا  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  بلاج 

فرط اب  هرکاذم  ناکما  هک  ناریا -  رتعیـسو  یجراخ  تسایـس  بوچراچ  رد  دنتـسناوتیم  هنوگچ  یناریا  ناگدننک  هرکاذم  هک  دننادیمن 
يهبرجت يروآدای  لاح  نیا  اـب  [ 70 [ ؟ دننک ینز  هناچ  رتهب  دهدیمن -  ار  هدحتم ) تالایا   ) ياهتـسه ياهحالـس  هرابرد  تارکاذـم  یلـصا 

رد  یلامش  هرک  يرهاظ  قیفوت 
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کمک 4 يهدعو  هدحتم و  تالایا  روشک و  نیا  نیب  همانتقفاوم  دـقع  لاح  نیع  ياهتـسه و  ياهحالـس  زا  هدافتـسا  حـیبقت  زا  يراددوخ 
تسا . هجوت  بلاج  نایناریا  يارب  يژرنا ، يهنیمز  رد  روشک  نیا  يرالد  درایلیم 

ياهلالدتـسا دـننکیم و  در  ار  دوخ  ییارگ  نامرآ  بسچ  رب  اهنآ  دـناهدش ، عقاو  داقتنا  دروم  هک  دنتـسه  یناسک  هاگدـید ، نیا  لباقم  رد 
هتـشادن يرگید  هراچ   WMD تادهاعم عاونا  هب  نتـسویپ  رد  ناریا  اهنآ  هدـیقع  هب  دـنزاسیم . راوتـسا  ییارگتحلـصم  ساسارب  ار  دوخ 

نانآ دریگ . رارق  یبایزرا  دروم  دوخ  صاخ  بوچراچ  رد  دـیاب  یجراخ  یـسایس  تامیمـصت  زا  کـی  ره  هتـشذگ ، اـهنیا  همه  زا  تسا و 
رودص يارب  نآ  یبالقنا  ياهراعش  هک  تسا  يروشک  ناریا  تسا . ناتـسکاپ  ای  دنه  زا  توافتم  رایـسب  ناریا  عضوم  هک  دننکیم  لالدتـسا 

، یـسایس يداصتقا ، هقباس  یب  ياهراشف  عاونا  لیمحت  اهراعـش ، نیا  هجیتن  دوشیم و  یقلت  ناهج  زین  هقطنم و  هب  تبـسن  يدـیدهت  بـالقنا 
طیارش : نیا  رد  اذل  تسا . هدوب  یگنهرف  یتح  و  گنج )  ) یماظن

حلـص دـنیارف  رد  ینکـشراک  رـشب و  قوقح  ضقن  ات  مسیرورت  زا  زیچ  همه  هب  مهتم  هک  يروشک  ناونع  هب  ناریا -  هک  یماـهتا  اـهنت  دـیاش 
نتـشاد ياعدا  یتح  اـی  ددـنویپن و  ناـمیپ  هب  هک  یتروص  رد  تسا و  ياهتـسه  ياهحالـس  نتـشاد  تسا ، هدوب  هجاوم  نآ  اـب  رتمک  تسا - 

تسا یتارطخ  نیگنـس و  ياههنیزه  همه  اب  یللملا  نیب  گنج  هبناج  کی  نالعا  يهلزنم  هب  یلامـش ،) هرک  دننام   ) دنکب ار  ياهتـسه  حالس 
یمادـقا یللملانیب ، تادـهعت  ضقن  يارب  شـالت  هنوـگ  ره  هـک  دـندقتعم  هدـع  نـیا  عـقاو ، رد  [ 71 . ] دـش روـصتم  نآ  يارب  ناوـتیم  هـک 

دهاوخ  رب  رد  ناریا  يارب  یمیخو  ياهدمایپ  هک  دوشیم  یقلت  هناراکزواجت 
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تشاد .
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دراد دوجو   NPT دوخ تاذ  رد  هک  دننکیم  هراشا  ییاهضیعبت  ماجسنا و  مدع  هب  ياهتسه  ياهحالس  راکهار  ناراداوه  رگید ، يوس  زا 
يژرنا زا  زیمآ  تملاسم  هدافتـسا  زا  روشک  نیا  نتخاس  مورحم  ینعی   ) تسا هدـش  هتفرگ  هدـیدان  ناریا  اـب  هطبار  رد  هک  نآ  زا  يداوم  زین  و 

NPT رد دنشابیم ، نآ  دقاف  هک  ییاهنآ  دنتـسه و  ياهتـسه  ياهحالـس  ياراد  هک  ییاهروشک  نایم  يدنبمیـسقت  اهنآ  رظن  هب  ياهتـسه .)
تـسد هب  دنراد ، هدش  هتخانـش  نمـشد  هک  ییاهروشک  يارب  یعامتجا  كرحت  ندروآ  تسد  هب  يهنیمز  رد  ار  یهجوت  بلاج  زادنا  مشچ 

دشیدنایب : ياهتسه  ياهحالس  دروم  رد  ساسا  نیمه  رب  رتدوز  هچ  ره  دیاب  ناریا  دهدیم و 
هب نآ  هدـیاف  هک  ارچ  دـنزب ، تسد  اهنآ  شیامزآ  هب  نـآلا  نیمه  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  ياهتـسه  ياهحالـس  رـضاح  لاـح  رد  ناریا ، رگا  » ... 
نآ مسیناکم  شش  زا  مسیناکم  جنپ  دیآرد و  ارجا  هلحرم  هب  الماک   CTBT هک یماگنه  دسرب . روهظ  هصنم  هب  هدنرادزاب  یلماع  تروص 
نآ اپ و  نیا  ییاسران ، عون  ره  دوجو  هاگنآ  دنریگ ، رارق  اهنآ  تمدخ  رد  زین  یلم  ياهرازبا  دنوش و  لمع  دراو  نامیلس  دجسم  نارهت و  رد 

[ . 72 . « ] دوب دنهاوخ  زاسهلأسم  رایسب  زین  نآ  ياهدمایپ  هدش و  راوشد  رایسب  بلقت ، ای  نامیپ و  ضقن  ندرک ، اپ 
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دوخ ياهتسه  ياههمانرب  دوش و  جراخ   NPT زا دناوتیم  ناریا  ینوناق ، رظن  زا  هک  دننکیم  لالدتسا  ناریا  رد  ياهتسه  حالـس  ناراداوه 
، تسا هدش  میمـصت  نیا  ذخأ  هب  رجنم  هک  ار  ياهداعلا »  قوف  تادیدهت  دهدب و «  عالطا  لبق  هام  هس  زا  هک  نآ  طرـش  هب  دریگ  شیپ  رد  ار 
هک دوشیم  ور  هب  ور  یهیبنت  تامادقا  زا  يرامش  اب  دنک ، مالعا  نامیپ  نیا  زا  جورخ  يارب  ار  دوخ  دصق  ناریا  هک  یماگنه  اما  دنک . مالعا 

مادقا دیاب  نونکا  مه  لیلد ، نیمه  هب  تسا  ریذپبیـسآ  تامادـقا  نیا  ربارب  رد  ناریا  دـشاب . اهنآ  نایم  رد  مه  روز  هب  لسوت  تسا  نکمم 
ناوتیم هک  يراک  لقادح  درادن ، رایتخا  رد  ياهدامآ  ياهحالـس  ناریا  هک  لیلد  نیا  هب  الامتحا  دشابن ، ریذـپ  ناکما  رما  نیا  رگا  اما  درک .

طیحم زین  ناتــسکاپ و  دـنه و  ریخا  ياـهشیامزآ  هـب  هجوـت  اـب  تـسا .  NPT زا جورخ  ياهدـمایپ  یتامدـقم  لـیلحت  یعوـن  داد ، ماـجنا 
ياهتـسه راـکهار  زا  یمـسر  یـشوپمشچ  هک  دـننکیم  لالدتـسا  ياهتـسه  ياهحالـس  ناراداوـه  دراد ، رارق  نآ  رد  ناریا  هک  یکاـنرطخ 

تسا . ناریا  يارب  یکانرطخ  تسایس 

ناریا یجراخ  تسایس  زا  داقتنا  ياهتسه و  ياهراکهار 

يهمانرب تیبولطم  هب  هک  هزادـنا  نامه  ثحب  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  ناریا ، ياهتـسه  ياهراکهار  هرابرد  یمومع  ثحب  هب  رتقیقد  یهاـگن 
درک لالدتسا  ناوتیم  یناسآ  هب  عقاو ، رد  دهدیم . رارق  هجوت  دروم  زین  ار  ناریا  یجراخ  تسایـس  ریـسم  دزادرپیم ، ياهتـسه  ياهحالس 
ندش ياهتـسه  ریثأت  رتیئزج  كرد  هب  ینادـنچ  کمک  دـناوتیمن  هک  تسا  یلک  ردـق  نآ  ناریا  ياهتـسه  ياهراکهار  یمومع  ثحب  هک 

[ . 73 . ] دنکب ناریا 
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دیاب راکهار  نیا  هک  تسا  نیا  تفاـیرد ، ياهتـسه  ياهحالـس  نارادفرط  ياـهثحب  اههتـشون و  زا  ناوتیم  هک  يزیچ  نآ  یلک ، روط  هب 
رد دروآ . تسد  هب  ناریا  یللملا  نیب  تادـهعت  يارب  رما  نیا  قیقد  ياهدـمایپ  دروم  رد  یلیلحت  ناوتب  هکنآ  یب  دوـش ، هتـشاد  هگن  ظوـفحم 

شاف هاگدـید  ود  زا  مک  تسد  ناریا  یجراخ  تسایـس  تیادـه  هوحن  هراـبرد  ار  یبلاـج  تاداـقتنا  ياهتـسه  ياهحالـس  ثحب  لاـح ، نیا 
[ . 74 . ] دزاسیم
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نآ  ناریا  یلخاد  یسایس  تفاب  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  يروآدای  رگید  راب  اجنیا  رد 
ار دنتسه -  یلخاد  تسایس  رب  هطلس  یپ  رد  هک  يراج -  یتدیقع  تارظن  اب  اههاگدید  نیا  یگتسبمه  ناکما  هک  تسا  لایـس  نشخ و  ردق 
، یلک روط  هب  ناریا  یجراـخ  تسایـس  زا  داـقتنا  رد  تسا  نکمم  یلخاد  تاحالـصا  دروم  رد  فلتخم  ياههاگدـید  اـب  يدارفا ، دـهدیم .

مهم هتکن  دشابن . قفاوم  رگیدکی  اب  دوشیم  هئارا  تسایس  نیا  زا  داقتنا  رد  هک  ییاهلالدتسا  دروم  رد  رگا  یتح  دنـشاب ؛ هتـشاد  رظن  قافتا 
تشاذگ . دنهاوخ  ریثأت  هدنیآ  رد  یجراخ  تسایس  تیاده  يهوحن  رب  دنراد و  دوجو  تاداقتنا  نیا  هک  تسا  نیا 

یللملانیب هعماج  هاگدـید ، نیا  ساسارب  تسا . یتسد  کی  ماجـسنا و  مدـع  یجراخ  تسایـس  رد  یلـصا  هلأـسم  هاگدـید ، کـی  ساـسارب 
مالعا  عضوم  زا  لماک  روط  هب  دناوتیمن 
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يروـهمج رد  اـهنامزاس  رگید  هجراـخ و  ترازو  تامادـقا  زین  هنالوئـسم و  ریغ  تاراـهظا  اریز  دوـش ، یـضار  ناریا  ياهتـسه  دـض  هدـش 
رجنم هک  تسا  هدرک  زورب  یتدیقع  تاعزانم  لیلد  هب  رما  نیا  دنواب ، يهتفگ  هب  دناهدوب . هدنزاس  عضوم  نیا  اب  ضراعت  رد  رتشیب  یمالـسا ،

يهنامصخ طیحم  هب  هجوت  اب  [ 75 . ] دروآ تسد  هب  يدایز  تبثم  جیاتن  هکنآ  نودب  هدش ، یجراخ  تسایـس  رد  يدایز  يراذگهیامرـس  هب 
تافالتخا نیا  هک  یناـمز  اـت  لکـشم  نیا  هوـالع  هب  دـنکیم . بارخ  ار  ناریا  ياهتـسه  ریغ  يهقباـس  هنالوئـسم ، ریغ  تاراـهظا  یللملانیب ،

يوـس هب  تکرح  دـش . دـنهاوخن  لـح  لـماک  روـط  هب  دـنوشن و  هتـشاذگ  راـنک  یجراـخ ، تسایـس  يارجا  حطـس  رد  مـک  تـسد  يداـینب 
تینما هک  هدـیا  نیا  هب  تبـسن  رتقیمع  دـهعت  یجراـخ و  تسایـس  دروم  رد  يریگمیمـصت  رب  هجراـخ  ترازو  رتشیب  لرتنک  تاحالـصا ،

ناریا یجراخ  تسایـس  رد  رتشیب  ماجـسنا  ثعاب  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  ییاهماگ  اهنت  دوشیم ، یـشان  یللملانیب  طـباور  دوبهب  زا  نیتسار ،
دنوش .

یبیع رد  هکلب  عفانم ، اهشزرا و  يداینب  داضت  رد  هن  ار  لکشم  دنتسه  ياهتسه  ياهحالس  راد  فرط  هک  یناسک  زا  یخرب  رگید ، يوس  زا 
فعض عضوم  رب  ینتبم  هک  يایجراخ  تسایس  هب  اهنآ  دننیبیم . دوخ  شقن  هب  ناریا  یجراخ  تسایس  تالیکشت  شرگن  هوحن  رد  یساسا 
طباور هب  رتمک  دیاب  ناریا  یجراخ  تسایـس  اهنآ  رظن  هب  دنراد . ضارتعا  دـشاب ، جراخ  رد  ناریا  ریوصت  دوبهب  نارگن  دـح  زا  شیب  هدوب و 
شقن رب  هوالع  اهحالس  نیا  ياهتـسه ، ياهحالـس  نارادفرط  رظن  زا  دشاب . هتـشاد  هجوت  ینزهناچ  تردق  هب  دیاب  رتشیب  دشیدنیب و  یمومع 

تادهاعم ياضما  رد  ناریا  يهقباس  هب  هجوت  اب  هتبلا  دننکیم . ادیپ  شزرا  یسایس ) ینز  هناچ   ) يدراوم نینچ  رد  اقیقد  دوخ ، یگدنرادزاب 
قفوم اهنآ  اکیرمآ ،) ینعی   ) ياهتسه ياهحالس  يهنحص  رد  یلصا  فرط  يهناتسود  ریغ  تبسن ، هب  خساپ  اهنآ و  هب  يدنبياپ  یللملانیب و 

یلالدتسا  نینچ  هک  دناهدش 
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دنهد . هئارا  ار 
 « یمومع طـباور  هب «  هجراـخ  ترازو  دـح  زا  شیب  هجوـت  هک  تسا  نیا  دنـشاب  هدـنام  لـفاغ  نآ  زا  تسا  نکمم  نادـقتنم ، نیا  هک  هچنآ 

هجراخ ترازو  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـشاب . یجراـخ  ياـهتیلاعف  رد  اـهداهن  رگید  تلاـخد  هجیتن  عقاو  رد  تسا  نکمم 
يارب هجراخ  ترازو  زا  تساوخرد  ور ، نیا  زا  دـهدب . اهنآ  هب  یبوخ  يهولج  ای  دـنک و  هیجوت  ار  نارگید  ياـهتیلاعف  تسا  هدـش  روبجم 
لمکم عقاو  رد  دناوتیم  دـننکیم ، حرطم  تاداقتنا  تسخن  يهتـسد  هک  هنوگ  نآ  یجراخ ، روما  رب  رتشیب  لرتنک  ماجـسنا و  یتسد و  کی 
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مود يهتـسد  هک  دـشاب  یللملا  نیب  طـباور  رد  ینزهناـچ  تارکاذـم و  شقن  رتـهب  كرد  رتبرجم و  ناگدـننک  هرکاذـم  يارب  تساوخرد 
دندرکیم . نایب  تاداقتنا 

اهيریگ هجیتن  یخرب 

ظوفحم ثحب ، نیا  عوضوم  هوـالع ، هب  تسین . رادروـخرب  يداـیز  شرتـسگ  زا  ناریا  رد  ياهتـسه  ياهحالـس  راـکهار  يهراـبرد  ثحب  - 
هک تسین  نآ  رما  نیا  تلع  هتبلا ، ياهتـسه . ياهحالـس  دوجوم  ياـههمانرب  دروم  رد  هن  تسا ، دوخ  يارب  ياهتـسه  راـکهار  کـی  نتـشاد 

. تسا هدـنام  یقاب  وبات  تروص  هب  نانچمه  دـشاب -  هتـشاد  دوجو  ياهمانرب  نینچ  هک  یتروص  رد  ياهتـسه -  يراج  هماـنرب  هراـبرد  ثحب 
زا تسا  ترابع  نآ  دندقتعم و  نآ  هب  تدش  هب  ناریا  رد  یمومع  يهصرع  نارگیزاب  رتشیب  هک  تسا  یـضرف  رب  ینتبم  ثحب  ماجنا  يهوحن 

نیا زا  شیپ  هک  نیا  زا  رظنفرص  تسا ، هدشن  هتفرگ  ياهتسه  راکهار  بیقعت  يارب  یمیمـصت  ناریا  رد  رـضاح ، لاح  رد  مک  تسد  هک  نیا 
ریخ . ای  تسا  هدوب  هجوت  دروم  يراکهار  نینچ 

رد هنیمز  نیا  رد  هک  یفلتخم  دـیاقع  راـکفا و  يهراـبرد  اـهنت  هن  اریز  تسا ، مهم  نآ ، ندوب  دودـحم  دوجو  اـب  یمومع  ثحب  نیا  كرد  - 
دراد  دوجو  ناریا  هعماج 
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دزاسیم . نشور  دراد ، رارق  ناریا  یتآ  ینونک و  ناربهر  يور  شیپ  هک  ار  ییاهراکهار  هکلب  دهدیم ، ام  تسد  هب  ییاهخنرس 
. دهدیم ناشن  هجوت  زین  ناریا  یجراخ  تسایـس  هب  دزادرپیم ، ياهتـسه  راکهار  نتـشاد  هگن  ظوفحم  هب  هک  هزادنا  نامه  هب  ثحب ، نیا  - 
ار اـهنآ  شیاـمزآ  ياهتـسه و  ياهحالـس  بیقعت  راـکهار  ناریا  دـش  ثعاـب  هک  تسا  يدـنیارف  ثحب ، نیا  تاـعوضوم  رگید  زا  نینچمه 

تسا . باختنا  نیا  عفانم  اههنیزه و  رگید ، عوضوم  دنک و  اهر  اراکشآ 
راکهار نیا  زا  دننادیم ، للملا  نیب  طباور  زا  هنایارگعقاو  كرد  تایـضتقم  ار  نآ  هک  هچنآ  ساسارب  ياهتـسه ، راکهار  ظفح  ناراداوه  - 

یخرب ياهقطنم  حطـس  رد  ینزهناچ  تردق  شیازفا  یعامتجا و  كرحت  لامتحا  هاگیاج ، ندرب  الاب  هدع ، نیا  هدیقع  هب  دـننکیم . تیامح 
تسا . راکهار  نیا  تارمث  زا 

رظن هب  هک  دـننکیم . نایب  یللملا  نیب  ياهشنکاو  زا  ینارگن  راکهار ، نیا  هب  ار  دوخ  ضارتعا  لیلد  ياهتـسه ، راکهار  ظـفح  ناـفلاخم  - 
دزادنایم . هرطاخم  هب  شیپ  زا  شیب  ار  ناریا  تینما  راکهار  نیا  اهنآ ،

طباور زا  هجراخ  روما  ترازو  كرد  مدع  باتزاب  ناریا  میمـصت  هک  دندقتعم  یللملا ، نیب  تادهاعم  هب  ناریا  يدنبیاپ  يهمادا  نیدقتنم  - 
تسا . ینزهناچ  رنه  رد  یناریا  ناگدننک  هرکاذم  تراهم  مدع  لیلد  هب  نینچمه  یللملا و  نیب  تارکاذم  رد  ینزهناچ  شقن  للملا و  نیب 
نینچ هژیو  هب  دـننکیم و  تیامح  هنایارگ  تحلـصم  لیالد  هیاپ  رب  تادـهاعم  نیا  هب  ناریا  نتـسویپ  زا  یللملا ، نیب  تادـهاعم  ناراداوه  - 

، دراد رب  رد  اهنآ  هب  نتـسویپ  مدع  هک  یتارطخ  هب  هجوت  اب  درادن . تادهاعم  نیا  هب  نتـسویپ  زج  يرگید  هراچ  ناریا  هک  دننکیم  لالدتـسا 
زا اـهنآ  لـیلد ، نیا  هب  دـشابیم . یللملا  نیب  طـباور  دوبهب  ناریا ، يارب  یتـینما  نیمـضت  اـهنت  عـطقم ، نیا  رد  هک  دـننکیم  لالدتـسا  ناـنآ 

داقتنا  دشاب ، ناریا  یللملانیب  تادهعت  اب  ضقانتم  دوریم  نامگ  هک  هجراخ  ترازو  يهظحالم  یب  راتفر  تاراهظا و 
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دننکیم .
ناریا یجراخ  تسایـس  دوهـشم  فعـض  ودرب  اتیاهن  ماجنارـس  ناریا ، یـسایس  حانج  ود  ره  رد  ياهتـسه  لئاسم  نادـقتنم  هک ، نیا  هصـالخ 

تـسایس قرفتم  دنیارف  يهنیمز  رد  هک  اجنآ  ات  ناوتیم  ار  داقتنا  ود  نیا  هرکاذـم . تراهم  شناد و  دوبن  ماجـسنا و  مدـع  دـننکیم : دـیکأت 
رگیدکی لمکم  دنتـسه ، ییارگمه  ياراد  دننکیم و  تیادـه  مهم ، ياهتراهم  دـقاف  ناگدـننک  هرکاذـم  نارادمتسایـس و  هک  یجراخ 

تسناد .
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اهنآ جرخ  ناریا و  ياهکشوم 

هراشا

ریاپسا  دراچیر 
 » هراـبرد راـب  نیتسخن  يارب  يهـهد 1940 ، رد  یملع  بلاـطم  ناگدنـسیون  يهـهد 1930 و  رد  یلیخت  یملع -  ياهناتـساد  ناگدنـسیون 

گنج نیا  تسین . يزاین  ییاوه  ای  ییایرد  ینیمز ، ياهورین  هب  همکت  کی  راشف  اب  گنج  رد  دنتـشون . یبلاطم  همکت ، کی  راشف  اب  گـنج 
کی راشف  اب  گنج  دنتـسرفیم . نمـشد  بلق  هب  دایز ، یبیرخت  تردـق  اـب  ار  ییاـهکشوم  هک  دوشیم  ماـجنا  ییاهنیـسنکت  يهلیـسو  هب 

، شبـسانمان ياهتخاس  ریز  كدـنا و  هجدوب  نتـشاد  لـیلد  هب  هک  تسا  اـهروشک  زا  هتـسد  نآ  يارب  يزیگناهسوسو  ییوراـیور و  همکت ،
تسا . يروشک  نینچ  ناریا  دنکیم . دودحم  نآ  يارب  ار  نودم  یعافد  تالیکشت  تاناکما 

اهکشوم ینابم 

کی یط  اب   ) سپـس هتفرگ و  يژرنا  ناشزاورپ  تسخن  شخب  يارب  اهنت  هک  دنتـسه  ياهدنوش  تیادـه  ياهتکار  یکیتسلاب ، ياهکشوم 
دننکیم . تکرح  دوخ  فادها  تمس  هب  یکیتسلاب ) ریسم 

ای  تکار  اب  دنتسه و  کچوک  ياهامیپاوه  هیبش  امومع  زورک  ياهکشوم 
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فـالخ رب  دـندروآیم . تـسد  هـب  باـترپ  يارب  ار  مزـال  يژرنا  (، air - breathing enginer  ) اوـه زا  هدـننک  سفنت  ياـهروتوم 
دنریگیم . يژرنا  دوخ ، فادها  تمس  هب  ریسم  مامت  رد  زورک  ياهکشوم  کیتسلاب ، ياهکشوم  کیتسلاب ، ياهکشوم 

ياهکشوم يارب  ار  يدایز  ياـیازم  یماـظن ، نازیرهماـنرب  یلو  دـنوشیم ، کـیتسلاب  ياـهکشوم  بوذـجم  صـصختم  ریغ  دارفا  هچرگ 
ناشيریگ فده  الومعم  دـنریذپفاطعنا و  باترپ  ياهوکـس  رظن  زا  تسا ، رتمک  زورک  ياهکشوم  هنیزه  لومعم  روط  هب  دـنلئاق . زورک 

زا هک  روشک  نیا  زا  رتشیب  ربارب  هس  قارع ، لـباقم  ياـهورین  فـالتئا  سراـف ، جـیلخ  گـنج  رد  تسا . رتقیقد  کـیتسلاب  ياـهکشوم  زا 
رایـسب زورک  ياهکشوم  یماظن  تاریثأت  ناـیم  نیا  رد  دـندرک و  هدافتـسا  زورک  ياـهکشوم  زا  درک ، هدافتـسا  کـیتسلاب  ياـهکشوم 

تخادرپ . میهاوخ  زورک  ياهکشوم  يایازم  رگید  يهرابرد  ثحب  هب  اهکشوم ، جرخ  هب  طوبرم  شخب  رد  هلاقم ، نیا  رد  دوب . رتشیب 
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درب و نیب  ینزاوتم  يهطبار  لاح ، نیا  اب  تساهنآ . درب  دوشیم ، دـیکأت  نآ  رب  همه  زا  شیب  کیتسلاب  ياهکشوم  دروم  رد  هک  یـصخاش 
ربارب ود  ار  اهنآ  درب  فصن ، هب  نآ  ندـناسر  و  داکـسا »  ياـهکشوم «  جرخ  زا  نتـساک  اـب  قارع  هنومن  يارب  دراد . دوجو  کـشوم  جرخ 

دنهد . رارق  فده  ار  لییارسا  نارهت و  دنتسناوتیم  هک  دروآ  دیدپ  ار  نیسحلا »  ياهکشوم «  بیترت ، نیدب  درک و 
، اوه اـب  هدـننک  سفنت  زورک  ياـهکشوم  نوچ  لاـح ، نیا  اـب  درک . ضرف  زورک  ياـهکشوم  دروم  رد  ناوتیم  یهباـشم  نزاوت  يهطبار 

یکدنا اب  هک  ینعم  نیا  هب  دنکیم ؛ ادیپ  یتوافتم  لکـش  اهکشوم  نیا  دروم  رد  جرخ  درب  نزاوت  هطبار  دـنرادن ، هدـننک  دیـسکا  هب  يزاین 
، زورک ياهکشوم  يریذپ  فاطعنا  لیلد  هب  هوالع ، هب  دـباییم . يدایز  شیازفا  درب  دوشیم ،) نیزگیاج  تخوس  اب  هک   ) جرخ زا  نتـساک 

روشک كاخ  زا  هک  یتروص  رد  دوخ -  شـشوپ  تحت  يهدودحم  زا  رتارف  ار  یفادها  دـنناوتیم  اهکشوم  نیا  باترپ ، ياهوکـس  رظن  زا 
ياهکشوم  دنراد . رارق  ششوپ  تحت  دنوش -  باترپ  کشوم  يهدنراد 
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دننک . ادیپ  یسرتسد  ناهج  رود  رایسب  طاقن  هب  دنناوتیم  دنوش ، باترپ  یتشک  زا  هژیو  هب  اوه و  زا  رگا  زورک 
اهدـص ای  اههد  زا  اهکشوم  نیا  دنتـسین . رادروخرب  یفاک  فاطعنا  زا  دـننکیمن و  راک  بوخ  هشیمه  کیتسلاب  ياـهکشوم  لـباقم ، رد 

ياهرامآ دننک . راک  حیحـص  راشف -  رییغت  شاعترا و  باتـش ، امرـس ، دایز ، ترارح  طیارـش -  تحت  دیاب  هک  دـناهدش  لیکـشت  هعطق  رازه 
ناشن صاخ ) ياهریسم  یتاحیلـست و  ریغ  ياهجرخ  اب  کیتسلاب  ياهکشوم   ) دنوشیم باترپ  اضف  زا  هک  ییاهکشوم  دروم  رد  دوجوم 

کی اهنت  اهکشوم ، نیا  یـشیامزآ  باترپ  هد  زا  رامآ ، نیا  ساسارب  دنتـسه . نانیمطا  لباق  ریغ  اـهکشوم  نیا  دـیدج  عاونا  هک  دـهدیم 
روط هب  یـشیامزآ و  باترپ  اههد  هب  دـسرب  دـصرد  هب 75  اـهکشوم ، نیا  ناـنیمطا  تیلباـق  هک  نیا  يارب  تسا . هدوب  زیمآ  تیقفوـم  موـس 

[ . 76 . ] تسا زاین  هعسوت  لاس  طسوتم 6 
. تسا ییاهن  متـسیس  نانیمطا  تیلباق  رظن  زا  تاماهبا  زا  ولمم  هنیزه و  رپ  ریگ ، تقو  یکیتسلاب  ياهکشوم  شیاـمزآ  هعـسوت و  هجیتن ، رد 

داجیا ثعاب  هک  دنتـسه  هلحرم  نیدنچ  دنمزاین  دنباییم ، تسد  رتمولیک  ات 1500  زا 1000  شیب  ییاهدرب  هب  کیتسلاب  ياـهکشوم  نوچ 
دیلوت هب  تبـسن  دربرود ، کیتسلاب  ياـهکشوم  دـیلوت  يارب  اـهتلود  تاعاطتـسا  یلک ، روط  هب  دوشیم . يرتشیب  ياـههنیزه  تاـماهبا و 

تسا . رتمک  رایسب  درب ، هاتوک  کیتسلاب  ياهکشوم 
رتناـسآ و اـهکشوم  نیا  دـیلوت  دـننکیم . لـمع  يرتدـعاسم  يزاورپ  طـیحم  رد  اریز  تسا ، رتمک  زورک  ياـهکشوم  تالکـشم  یلو ،

ییاهروشک  يارب  هژیو  هب  تسا ، رتعیرس 
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کیتسلاب ياهکشوم  هب  تبسن  زورک  ياهکشوم  دیلوت  زا  تاعالطا  يروآعمج  زین  ناگناگیب  يارب  دنتـسه . اضف  اوه  عیانـص  ياراد  هک 
ار لکـش  يرادـم  ياهریـسم  دـنناوتیم  اهکشوم  نی  تساهامیپاوه ؛ زاورپ  شیامزآ  هیبش  زورک ، ياهکشوم  شیاـمزآ  تسا . رتراوشد 

یناسآ هب  تساضف ، هب  اهنآ  دورو  مزلتسم  هک  کیتسلاب  کشوم  ياهزاورپ  شیامزآ  یلو  دنوشن . جراخ  روشک  كاخ  زا  زگره  دنیامیپب و 
تسا . تیؤر  لباق  بسانم  ( Sensors  ) ياهرگ سح  اب 

هب دـندوب  روبجم  مود  یناهج  گـنج  رد   V یناملآ 6 -  زورک  ياهکشوم  تسا . اهنآ  قیقد  تیادـه  لکـشم  زورک ، ياـهکشوم  بیع 
، همه نیا  اب  دـننک . نوگنرـس  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  ایناتیرب  ییاوه  يورین  ات  دـش  ثعاب  نیا  دـننک و  زاورپ  طسوتم  عافترا  رد  میقتـسم و  روط 
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،V یناملآ 2 -  کیتسلاب  ياهکشوم  هب  تبـسن  ناـشرتشیب -  دادـعت  هجیتن  رد  نییاـپ و  يهنیزه  لـیلد  هب  یناـملآ -  زورک  ياـهکشوم 
، تیاده يارب  ( GPS  ) یناهج یبای  ناکم  متـسیس  ندوب  سرتسد  رد  اب  هزورما  دـندروآ . دراو  لـباقم  يورین  هب  يرتشیب  رایـسب  تاراـسخ 

 - نییاپ حطس  رد  ینیبشیپ  لباق  ریغ  يزاورپ  ياهریسم  رد  نانیمطا  لباق  قیقد و  نازرا ، رایـسب  ياهویـش  هب  ار  زورک  ياهکشوم  ناوتیم 
درک . تیاده  دشکیم -  شلاچ  هب  ار  یعافد  تاماکحتسا  هک 

لباق ریسم  تسا ، هدرک  ادیپ  دوبهب  کیتسلاب  ياهکشوم  ربارب  رد  عافد  نوچ  اما  تسا . راوشد  رایسب  کیتسلاب  ياهکشوم  ربارب  رد  عافد 
تسا . راوشد  نانچمه  نردم  زورک  ياهکشوم  يریگهر  هک  یلاح  رد  تساک -  دهاوخ  اهنآ  ذوفن  تیلباق  زا  اهکشوم  ینیبشیپ 

ناریا ياهکشوم 

تـسا مزال  اهکشوم  نیا  تیمها  یبایزرا  يارب  تسه . زین  اهنآ  دـیلوت  هب  رداق  دراد و  رایتخا  رد  زورک  کیتسلاب و  کشوم  عون  ود  ناریا 
دوجوم  تیعضو  هب  یهاگن 
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مینکفیب :
رد اهرهش »  گنج  لیاوا «  رد  هژیو  هب  قارع و  ناریا و  گنج  نایرج  رد  تسا . رتمولیک  دادغب 130  ات  ناریا  كاخ  زا  هلصاف  نیرتکیدزن 

باترپ مرگولیک  جرخ 1000  رتـمولیک و  درب 300  اب   B داکـسا -  ياهکشوم  قارع و  ياهرهـش  رگید  دادـغب و  هب  ناریا  يدـالیم   1988
نداد رارق  فدـه  روظنم  هب  رتـمولیک  ات 200  درب 130  اب  دـماج و  تخوس  اب  کشوم  هتـشر  کـی  درک  شـالت  ناریا  گـنج  زا  سپ  درک .

رد روظنم ، نیدـب  دـنک . ادـیپ  تسد  اهتکار  نیا  تخاس  يارب  مزال  يروآ  نف  هب  تسناوتن  ارهاظ  ناریا  لاـح ، نیا  اـب  [ 77 . ] دزاسب دادغب 
فدـه هک  دوب  نشور  الماک  درک . دراو  مرگولیک  جرخ 190  رتمولیک و  دودح 150  درب  اب   CSS ینیچ 8 -  کشوم  رخاوا 200،1989 

تسا . دادغب  ناریا ،
کشوم ناریا  لاس 1998 ، رد  دز . تسد  رتمولیک  درب 500  اب  یلامش  هرک  تخاس  داکـسا  کشوم  يدادعت  دیرخ  هب  گنج  نامز  زا  ناریا 
مرگولیک دودـح 75  جرخ  رتمولیک و  درب 1300  اب  یلامـش  هرک  گنود 1  ون -  کـشوم  زا  ياهخـسن  هک  درک ، شیاـمزآ  ار   3 باهش - 

هک نآ  نودب  تسا ) رتمولیک  ویوآ 1020  لت  ات  ناریا  رد  هطقن  نیرتکیدزن  . ) دهد رارق  فده  ار  لییارـسا  دـناوتیم ، کشوم  نیا  تسا .
اب ار   3 باهـش -  کـشوم  ناریا  اـیآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  اـهکشوم  نیا  یفاـضا  درب  هب  هجوت  اـب  دـنک . یط  ار  دوخ  لـماک  درب 

يهلیـسو هب  ار  يریگ  هر  وج ، هب  ددجم  دورو  رد  نآ  باتـش  هک  ياهنوگ  هب  درک . دـهاوخ  باترپ  لییارـسا  يوس  هب  دـح  زا  شیب  یعافترا 
دزاس ؟ هدیچیپ  لییارسا  ( Arrow  ) ورآ یعافد  ياهکشوم 

راب  ود  رد 1998 و  راب  کی  تسا -  هدش  شیامزآ  ناریا  رد  راب  هس  اهنت   3 باهش - 

هحفص 102 ] ] 

رما نیا  دوب . زیمآ  تیقفوم  مود  شیامزآ  یلو  دـش ، ور  هب  ور  یماکان  اب  اهشرازگ  قبط  موس  لوا و  ياهشیامزآ  ( - 2000  ) لاسما رگید 
هب تبسن  يدیدهت  دیاب  کنیا  ار   3 باهـش -  هچرگ  تسا . تسخن  ياهشیامزآ  نامه  رد  اهکشوم  نانیمطا  تیلباق  مدع  دهدیم  ناشن 

ینامز  ات  یلو  [ 78 ، ] درک یقلت  لییارسا  دننام  تسد  رود  یتح  ياهروشک 
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یخرب هیاـپ  رب  لاـح ، نیا  اـب  تـسناد . ناـنیمطا  لـباق  يدـیدهت  ارنآ  ناوـتیمن  تـسا ، هدـشن  ماـجنا  يرتزیمآ  تیقفوـم  ياـهشیامزآ  هـک 
نیا رد  هک  تسا  هیـسور  یلامـش و  هرک  نیچ ، رد  کـشوم  هبرجت  اـب  ناگدـنزاس  زا  ینف  ياـهکمک  تفاـیرد  لاـح  رد  ناریا  اـهشرازگ 

دنک . هاتوک  ار  اهکشوم  نیا  دیلوت  دنیارف  ياهظحالم  لباق  نازیم  هب  دناوتیم  تروص 
ار کـشوم  نیا  تسا . مرگولیک  جرخ 1000  رتمولیک و  درب 2000  اب   4 باهـش -  کشوم  دـیلوت  لاح  رد  ناریا  اهشرازگ  قبط  نینچمه 
هس کشوم  کی  ناونع  هب  یلامـش  هرک  رد  رد 1998  هک  تسناد  یلامش  هرک  گنود 1  وپت -  ياهلحرم  ود  کشوم  زا  ياهخـسن  ناوتیم 

ار  4 باهش -  ناریا  عافد  ریزو  ارچ  هک  تفایرد  ناوتیم  کشوم ، ییاناوت  نیا  هب  هجوت  اب  دش . شیامزآ  ( SLV  ) اضف زا  باترپ  ياهلحرم 
[ . 79 . ] دناوخیم اضف  زا  باترپ  کشوم 

یسور ینیچ و  ياهکشوم  نیا  زا  یبیکرت  ای  هیـسور و   MRBMSS - 4 کشوم نیا  زا  ياهخـسن  تسا  نکمم  کشوم  نیا  نینچمه ،
یکـشوم عافد  هک  تسا  ییاهریـسم  رد  لمع  ییاناوت  ياراد  عطق  روط  هب  دوریم ، رامـش  هب  کیتسلاب  کشوم  کی  هک   4 باهش -  دشاب .
ياهروشک همه  دناوتیم  موس ، هلحرم  الامتحا  رتکبس و  یجرخ  اب  هدافتـسا  تروص  رد   4 باهش -  دراد . دیکأت  اهنآ  رب  لییارـسا  يورآ 

دهد . رارق  فده  ار  یبرغ  ياپورا 
هاگ  دوشیم ، هدناوخ  اضف ) زا  باترپ   ) SLV کی تروص  هب  هاگ  هک  زین   5 باهش - 
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ياهلحرم ود  یلامش و  هرک  تخاس  کشوم  نیا  دناهدش . لئاق  نآ  يارب  یلامش  هرک  گنود 2  وپت -  ياهکشوم  عون  زا  هک  ییاهیگژیو 
ندنل رد  ار  دوخ  لماک  جرخ  دناوتیم  کشوم  نیا  دشاب . رتمولیک  یمرگولیک 6000  جرخ 1000  اب  نآ  درب  دوشیم  ینیب  شیپ  هک  تسا 

دروآرب يهیاپرب  دهد . لیوحت  یبرغ  ياپورا  رد  يرگید  هطقن  ره  هتبلا  و  دراد ) هلـصاف  رتمولیک  ناریا 3700  رد  هطقن  نیرتکیدزن  زا  هک  )
يهخـسن هدنیآ  لاس  دـنچ  رد  الامتحا  ناریا  هک  دوشیم  ینیب  شیپ  کیتسلاب  کشوم  ياهدـیدهت  دروم  رد  رد 1999 ، ( NIE  ) تاعالطا
کـشوم کی  شیامزآ  هب  دـناوتیم  ناریا  دـیوگیم  هک  یتقو  یلم  تاـعالطا  دروآرب  دـنک . شیاـمزآ  ار  گـنود 2  وـپت -  ياهلحرم  هس 

رد هدحتم  تالایا  ياهشخب  زا  يرایـسب  هب  یمرگولیک  دـص  دـنچ  یجرخ  باترپ  هب  رداق  هک  دـنزب  تسد  ( ICBM  ) امیپ هراق  کـیتسلاب 
هرابرد هک  دزاسیمن  نشور  اقیقد  تسا ، روشک  نآ  کمک  هیسور و  يژولونکت  زا  هدافتـسا  اب  ینونک ) ههد  ینعی   ) یتآ ههد  ینایاپ  يهمین 

ار ( SLV  ) اضف زا  باترپ  کشوم  کی  ناریا  دراد  لامتحا  تسا « : هدمآ  شرازگ  نیا  يهمادا  رد  دنکیم . تبحـص  ناریا  کشوم  مادـک 
ییاناوت هک  دـنک  لیدـبت  امیپ  هراق  کیتسلاب  کشوم  ار  نآ  هک  تسا  رداق  تخاس -  ار  نآ  هک  یماگنه  و  دـنک -  شیامزآ  لاس 2010  ات 

ادودـح 9000 كرویوین ، اـت  ناریا  كاـخ  زا  هلـصاف  نیرتکـیدزن  . « ) دراد هدـحتم  تـالایا  هب  ار  یمرگوـلیک  دـص  دـنچ  یجرخ  باـترپ 
تسا ). رتمولیک 

مرک ینیچ  ياهکشوم  جرخ ، درب و  رظن  زا  اهکشوم  نیا  عون  نیرتدـنمتردق  تسا . زورک  ياـهکشوم  دـیلوت  لاـح  رد  نینچمه  ناریا 
ات 400 ار  مشیربا  مرک  کشوم  درب  ات  دـنکیم  شالت  ناریا  دـنوشیم ، دـیلوت  ساـبع  ردـنب  یکیدزن  رد  هک  دنتـسه  (Silkworn) مشیربا

جرخ نامه  اب  ار  درب  نیا  ناوتیم  هداس  تارییغت  یخرب  ماجنا  اـب  دـهد . شیازفا  یمرگولیک -  یگنج 500  کهالک  اب  ـالامتحا  رتمولیک - 
کلهم  یعیسو ، يهقطنم  رد  هک  ییایمیش  عون  زا  رتکبس  جرخ  اب  [ 80 . ] داد شیازفا  زین  رتمولیک  زا 700  شیب  هب 

اهلیلحت لئاسم و  ناریا : یتاحیلست  ياه  www.Ghaemiyeh.comباختنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 105 ] ] 

تمـسق دناوتیم  دوش  باترپ  یتشک  زا  هک  یتروص  رد  دنک و  ادیپ  يرتشیب  رایـسب  درب  دناوتیم  هتفای ، رییغت  مشیربا  مرک  کشوم  دنتـسه .
دهد . رارق  فده  ار  ناهج  ياهیکشخ  مظعا 

اهکشوم جرخ 

داوم کچوک  ياههتـسب  هک  یتامهم  هچراپ ، کی  هرجفنم  داوم  دننام   ) فراعتم هرجفنم  داوم  لماش  دناوتیم  کیتسلاب  ياهکشوم  جرخ 
ای ییایمیـش  لماوع  اوه ،) تخوس  ياراد  هرجفنم  داوم  ای  دـننکیم  باترپ  رتهب  لکـش  وگلا و  ياراد  رتعیـسو و  هقطنم  کـی  هب  ار  هرجفنم 

دشاب . ياهتسه  ياهحالس  ای  تامهم ) لکش  هب  ای  هچراپ  کی  تروص  هب   ) یکیژولویب
يارب زین  يرگید  ناکما  زورک  ياهکشوم  اما  دـننک . باـترپ  لاکـشا  نیا  ماـمت  رد  ار  راـبگرم  ياـهجرخ  دـنناوتیم  زورک  ياـهکشوم 

موادـم باترپ  داب و  تهج  رد  همئاق  ياههیواز  اب  طخ  کی  رد  زاورپ  اب  ياهناشفا . راشتنا  دـنراد : یکیژولویب  اـی  ییایمیـش  لـماوع  باـترپ 
جرخ دوجو  تروص  رد  کیتسلاب -  کشوم  کی  هب  تبـسن  دـناوتیم  زورک  کـشوم  کـی  یکیژولویب ، اـی  ییایمیـش  لـماوع  ياهناـشفا ،

دهد . رارق  ریثأت  تحت  ار  يرتعیسو  هقطنم  ناسکی - 
تسا . رثؤم  یعمج ، راتشک  ياهجرخ  روآگرم  ششوپ  رد  کشوم  عون  هک  دنهدیم  ناشن  درادناتسا ، تابساحم 

باترپ ياهناـشفا  تروص  هب  ار  ( anthrax  ) سکارتنآ مرگولیک  هک 500  زورک  کشوم  نیب  داد  ماجنا  ياهسیاـقم  ناوتیم  لاـثم ، يارب 
هک  یکیتسلاب  کشوم  اب  دنکیم ،
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هدنـشک ظافح  یب  تیعمج  دصرد  يارب 50  مک  تسد  هک  سکارتنآ  رادـقم  نآ  يارب  دـنکیم . باـترپ  هراـب  کـی  ار  جرخ  نازیم  نیمه 
هب 1500 کیدزن  ابیرقت  کیتسلاب  کشوم  یلو  دهدیم . ششوپ  ار  کیتسلاب  کشوم  زا  رتگرزب  راب  یتحاسم 30  زورک  کشوم  تسا ،

دهدیم . ششوپ  يروآگرم  دصرد  اب 50  ار  عبرم  رتمولیک 
رایــسب يهـقطنم  یکیژوـلویب ، ياهحالــس  اـب  هسیاـقم  رد  ناریا  دــننام  ییاـهروشک  ییایمیــش  ياهتــسه و  ياهحالــس  یتآ ، يهـهد  رد 

يواح تاـمهم  مرگولیک  ياراد 500  هک  یکیتسلاـب  کـشوم  دـنهدیم . رارق  ریثأـت  تحت  یمرگولیک -  جرخ 500  اـب  ار -  يرتکـچوک 
هک تسا  یتحاسم  زا  رتمک  یکدنا  اهنت  نیا ، دراد . يروآ  گرم  تردق  عبرم  رتمولیک  کی  دودح  ياهقطنم  رد  دـشاب   VX باصعا لماع 
هک یمرگوـلیک  جرخ 500  کـی  یبـیرقت  هدزاـب  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  يروآ  گرم  تردـق  دـناوتیم  ینت ، ولیک  ياهتسه 10  حالـس  کی 

دشاب . هدش  ياهتسه 
ریظن ییاهروشک  رد  هک  ییاهییاناوت  عون  نآ  يارب  ییایمیـش  ياهتـسه و  ياهحالـس   - 1 هک : درک  يریگهجیتن  نینچ  ناوتیم  یناـسآ  هب 

رد هژیو  هب   ) یکیژولویب لـماوع   - 2 دـنرادروخرب ، یناسکی  تاریثأت  زا  ابیرقت  دـنبای ، تسد  نآ  هب  کـیدزن  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  ناریا 
دیاب هنیمز  نیا  رد  ییاهرادـشه  هب  اما  دنتـسه . رتروآ  گرم  رایـسب  دـنوش ) باترپ  ياهناشفا  تروص  هب  زورک  ياهکشوم  زا  هک  یتروص 

درک . هجوت 
لماوع باترپ  ییاوه  بآ و  تیعضو  ندوب  دعاسم  تروص  رد  یتح  و  دراد ؛ اوه  تیعضو  هب  یگتسب  يدایز ، دح  ات  زیمآ  تیقفوم  باترپ 
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تروص هب  تخاس و  بش  رد  عافترا ) رتم  دص  دنچ  دودح   ) یگنوراو هیال  نییاپ  تمـسق  دراو  دیاب  ار  اهنآ  اریز  تسا . راوشد  یکیژولویب 
راوشد فده  نیا  هب  یبایتسد  دنوش . ناسنا  هیر  بذـج  دـنناوتب  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب ، نورکیم  ات 10  ناشرطق 1  هک  درک  هدـنکارپ  یتارذ 
لماوع تاریثأت  هوالع ، هب  تسا . لکـشم  اهنآ  يارب  لماوع  نیا  ندرک  اهر  قیقد  عافترا  لرتنک  هک  کیتسلاب  ياهکشوم  اب  هژیو  هب  تسا ،

اب  نامرد  نویسانیسکاو  اب  ناوتیم  ار  یکیژولویب 
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داد . شهاک  يدایز  نازیم  هب  دنتسه ، هدش  لرتنک  هیوهت  ياراد  هک  ییاهقاتا  تروص و  ياهکسام  زا  هدافتسا  کیتویبیتنآ ،
. تسین رثؤم  نآ  رد  تارذ  هزادنا  ای  زور  زا  یصاخ  نامز  اما  دراد . اوه  تیعضو  هب  یگتسب  زین  ییایمیش  لماوع  يروآگرم  تردق  نازیم 

الومعم ییایمیـش  ياهحالـس  ربارب  رد  لاعف  ریغ  عافد  نینچمه  تسا . رتناـسآ  یکیژولویب  لـماوع  زا  اـهنآ  زیمآتیقفوم  باـترپ  نیارباـنب ،
گرم رثا  تسوپ  اب  دروخرب  رد  هک  باصعا  لماوع  لـباقم  رد  عاـفد  يارب  لاـثم ، يارب  تسا . ییایمیـش  لـماوع  ربارب  رد  عاـفد  زا  رتراوشد 
ياراد ياههاگهانپ  بسانم و  ياهسابل  رهزداپ ، اما  تروص . طقف  هن  دنامب ، ظوفحم  ندـب  لک  تسا  مزال  دـنروآیم ، دـیدپ  ار  دوخ  روآ 

دنهاکیم . ییایمیش  لماوع  رابگرم  تارثا  زا  ، ياهظحالم لباق  نازیم  هب  هدش ، لرتنک  يهیوهت 
ریغ عافد  ای  اوه  تیعضو  زا  رظنفرـص  اهحالـس  نیا  دنهدیم . حیجرت  ار  ياهتـسه  ياهحالـس  یماظن ، نازیرهمانرب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 

يارب ار  زورک  ياهکشوم  متـسیس  الامتحا  یماـظن ، نازیرهماـنرب  نینچمه  دـنروآیم . راـب  هب  يرتشیب  شخب  ناـنیمطا  راـثآ  هداـس ، لاـعف 
يدایز ییاراک  زا  یکیژولویب  لماوع  باترپ  يارب  اهنت  هن  زورک  ياهکشوم  دـنهدیم . حـیجرت  کیتسلاب  ياـهکشوم  هب  تبـسن  باـترپ 

تهج فالخ  ار  دوخ  یکیژولویب  جرخ  دـنناوتیم  هکلب  تسین ،) الاب  هجرد  نیا  ات  اهنآ  ییاراک  ییایمیـش  لـماوع  دروم  رد   ) دـنرادروخرب
کی اب  ناوتیم  اهکشوم ، نیا  رتمک  يهنیزه  هب  هجوت  اب  نینچمه  دنزاس . یثنخ  ای  یلحم  عافد  بیترت  نیدب  دننک و  باترپ  فدـه  هب  داب 

درک . باترپ  اهنآ  اب  ار  يرتشیب  جرخ  نیعم ، یماظن  هجدوب 

ناریا ياهکشوم  جرخ 

تشحو بعر و  داجیا  ثعاب  دنناوتیم  دنوریم ، راک  هب  ینوکسم  هقطنم  کی  هیلع  کیتسلاب  ياهکشوم  اب  هاگ  ره  فراعتم ، ياهحالس 
گنج  نایرج «  رد  دنوش .
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 - داد يرارف  رهـش  نیا  زا  ار  نارهت  تیعمج  مراهچ  کی  ابیرقت  نیـسحلا ، عون  زا  قارع ، فراعتم  یگنج  کهالک  يدایز  دادـعت  اـهرهش » 
دننکیمن . داجیا  ياهدرتسگ  یناریو  اهکشوم  عون  نیا  اما  ندنل -  رهش  هب  ناملآ   V ياهکشوم 2 -  تالمح  هبرجت  هباشم  ياهبرجت 

؛ دبای شیازفا  دناوتیم  اهرتمولیک  ات  رتم ، اهدص  زا  اهنآ  يریگفدـه  ياطخ  دـنراد ، يرتشیب  درب  کیتسلاب  هداس  ياهکشوم  هک  اجنآ  زا 
تراسخ يرهـش ) هقطنم  کی  زا  یـشخب  یتح  ای   ) فدـه کـی  هب  فراـعتم ، یگنج  ياـهکهالک  ياراد  ياـهکشوم  تسا  نکمم  اذـل 

دادـعت نیارباـنب ، دنتـسه . رتمک  درب  اـب  نآ  عاونا  زا  رتنارگ  رتشیب ، درب  اـب  کـیتسلاب  ياـهکشوم  نوچ  هوـالع ، هب  دـنزاس . دراو  يرتـمک 
دنکیم . ادیپ  شهاک  رتشیب ، درب  اب  فراعتم  ياهکشوم 

داکسا ياهکشوم  اب  کیدزن  فادها  رگید  دادغب و  هب  هلمح  يارب  بسانم  فراعتم  کیتسلاب  یکـشوم  يورین  ياراد  تسا  نکمم  ناریا 
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لالدتسا نیا  رابتعا  دهد ، رارق  فده  زا  رترود  قطانم  لییارسا و  دهاوخب  رگا  اما  دشاب ؛ رتمولیک  درب 150  اب  رتنازرا  ینیچ  ياهکشوم  و 
دش . دهاوخ  شودخم  ياهدنیازف  روط  هب  دنتسه  فراعتم  ياهکهالک  هب  زهجم  روشک  نیا  کیتسلاب  یکشوم  يورین  هک 

سرتسد لـباق  یناـسآ  هب  هدوب و  قیقد  تیادـه  هب  زهجم  هک  یتروص  رد  ناریا -  زورک  ياـهکشوم  فراـعتم  ياـهجرخ  رگید ، يوس  زا 
اهکشوم نیا  هک  اجنآ  زا  دننک و  داجیا  دنراد ، رارق  ناشدرب  رد  هک  یفادها  هیلک  يارب  روآ  بعر  ای  یماظن  يدیدهت  دـنناوتیم  دنـشاب - 

درک . هدافتسا  ناوتیم  اهنآ  زا  ناوارف ، دادعت  هب  دنتسه ، هنیزه  مک  اتبسن 
ياهکشوم يارب  جرخ  نیرتلمحتم  عقاو  رد  لماوع ، نیا  دـنک . باترپ  ار  ییایمیـش  لماوع  کیتسلاب  کـشوم  هلیـسو  هب  دـناوتیم  ناریا 

هک یتروص  رد   ) ییایمیش لماوع  دنشاب ، سرتسد  رد  بسانم  دادعت  هب  ياهتسه  ياهحالـس  هک  ینامز  ات  مک  تسد  دنتـسه ؛ ناریا  دربرود 
هدرب  راک  هب  يرهش  هقطنم  کی  ای  یماظن  فده  کی  هیلع  یفاک  دادعت  هب 

هحفص 109 ] ] 

تاراسخ نیا  دنناوتیم  فده ، يور  رب  ییایمیش  جرخ  رترثؤم  راشتنا  قیرط  زا  تامهم  دنروآیم . دراو  یتاراسخ  دایز  لامتحا  هب  دنوش ،)
هب حلـسم  زورک  ياـهکشوم  نینچمه  [ 81 . ] تسا راوشد  یکـشوم -  عاـفد  ربارب  رد  هژیو  هب  اـهنآ -  يریگراـک  هب  اـما  دـنزاس ، رتـشیب  ار 

دنشاب . رثؤم  یتیعمج  یماظن و  فادها  هیلع  دنناوتیم  ییایمیش ، لماوع 
هک تسا  رثؤم  یماگنه  یکیژولویب  لماوع  دربراک  دشابیم . یکیژولویب  ياهحالـس  همانرب  ياراد  ناریا  هک  تسا  هدـش  شرازگ  نینچمه 

یکچوک شقن  اهنآ  الامتحا  لماوع  باترپ  ياهيراوشد  تاماهبا و  دوجو  لیلد  هب  اما  دنـشاب . دودحم  رایـسب  اهکشوم  دادعت  ای  اهجرخ 
رگا عـقاو ، رد  تسا . رتـشیب  دـنوشیم ، بصن  زورک  ياـهکشوم  يور  رب  هک  لـماوع  نـیا  دـیدهت  دـنراد . کـیتسلاب  یکـشوم  يورین  رد 

مظنمان ياهریـسم  نییاپ ، عافترا  رد  زاورپ  قیرط  زا  لییارـسا ، كانتـشحو  رایـسب  یعافد  تاماکحتـسا  رد  دنناوتن  ناریا  زورک  ياهکشوم 
، دننک ذوفن  اهنآ ) کچوک  هزادـنا  ظاحل  هب   ) ناشندوب تیؤر  لباق  رتمک  فلتخم و  تاهج  زا  اهنآ  زا  يدایز  دادـعت  ندـش  کیدزن  زاورپ ،

ددرونرد . ار  یعافد  تاماکحتسا  نیا  تسناوت  دهاوخ  ناریا  لییارسا ، يور  رب  یکیژولویب  لماوع  راشتنا  اب  هاگنآ 
زا ناریا  ياهکشوم  جرخ  رد  ییایمیـش ، ياهحالـس  اب  هسیاـقم  رد  دنـشابن  دوجوم  یفاـک  دادـعت  هب  هک  یناـمز  اـت  ياهتـسه ، ياـهحالس 

دوخ ياهکشوم  رد  دـشاب  روبجم  ناریا  هک  دـنکیم  ادـیپ  قادـصم  یتروص  رد  هژیو  هب  رما  نیا  دوب . دـنهاوخ  رادروخرب  يرتمک  تیمها 
اب يروشک  يارب  مرگولیک  ات 1000  دیاش 500  جرخ -  لقادح  دنمزاین  ياهتـسه  ياهحالـس  دنک . رتشیب  درب  هب  یبایتسد  يادـف  ار  جرخ 

ياـهراکهار يارب  یکدـنا  ياـج  هداد و  شرتـسگ  ار  ناریا  ياـهکشوم  يهدودـحم  ـالامتحا  اـهجرخ -  نیا  دنتـسه . ناریا  ياـهییاناوت 
دنراذگیم . یقاب  يرگید 
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نیا نوچ  دننکیم . ساسحا  يرتشیب  سفن  هب  دامتعا  ناتسکاپ ، ندش  ياهتسه  اب  ناملسم  مینکیم ... كرد  ار  ناتسکاپ  یتینما  ياهینارگن 
ص 92) . ) دنک يزاب  لییارسا  ياهتسه  تردق  ربارب  رد  هدنرادزاب  شقن  دناوتیم  لوحت 

رب ینبم  ار  ناریا  عضوم  درک و  در  ار  یمالـسا  بمب  يهدـیا  يزارخ ، نانخـس  زا  سپ  هتفه  کی  هجراخ  ترازو  يوگ  نخـس  لاح  نیا  اـب 
، ونژ رد  حالـس  علخ  سنارفنک  کی  رد  يزارخ  دـعب ، زور  دـنچ  درک . رارکت  ياهتـسه  ياهحالـس  زا  يراع  يایـسآ  بونج  هناـیمرواخ و 

. « . دنامب سوبحم  يرطب  رد  تسا  رتهب  رایسب  هک  تسا  یناطیش  نیا  تفگ « :
ص 95. نامه ، زورما . مایپ  شنوماریپ ، رد  ياهتسه  ياهریشمش  ناریا و  [ 59]

نیا يهدنسیون  دادرخ 1377 .) هرامش 101(17  ادرف ، ناریا  یجراخ ، تسایس  ياهشلاچ  ناتـسکاپ و  دنه و  ياهتـسه  ياهشیامزآ  [ 60]
. تسا هدش  پاچ  ناریا  يارب  ياهتسه  ياهحالس  ناراداوه  رظن  لدابت  زا  یشخب  ناونع  هب  هلاقم  نیا  اما  تسا ، هدشن  یفرعم  هلاقم 

ذاـختا لدنـشور  لـیلج  هلیـسو  هب  نینچمه  عـضوم  نیا  یهرف . یباهـش و  يهلاـقم  ك . اهلالدتـسا ر . عوـن  نیا  زا  هنوـمن  کـی  يارب  [ 61]
تاطابترا دراد . هدهع  هب  یللملا  نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  رد  ار  ياهتـسه  ياهحالـس  ریثأت  يهرابرد  ياهژورپ  یتسرپرـس  هک  هدیدرگ 

ربماسد 1999. یصخش ،
رد لییارسا )  ) روشک نیا  ناققحم  طسوت  هتشذگ  لاس  رد  هدش  رشتنم  تالاقم  زا  يدادعت  هک  مینادب  تسا  یفاک  يروصنم «  هتفگ  هب  [ 62]

نیا بیکرت  لـیلد  هـب  تـسا . هدوـب  یمالـسا  ياـهروشک  ناـققحم  تاراـشتنا  لـک  اـب  يواـسم  اـبیرقت  یللملا  نـیب  روهـشم  یملع  تـالجم 
ياراد هک  دراد  رارق  ییاهروشک  نایم  رد  هکلب ، تسا  ياهتـسه  تردق  کی  اهنت  هن  لییارـسا  یـسایس ، یماظن و  یلام ، یملع ، ياهییاناوت 
روشک نیا  لییارـسا ، ییانب  ریز  ای  ياهتـسه  تاسیـسأت  هیلع  هلمح  تروص  رد  رگید ، تراـبع  هب  دنتـسه . ریذـپ  دـیدجت  ياهتـسه  ییاـناوت 

. « . دنزب لباقتم  هلمح  هب  تسد  هدرک و  يزاسزاب  ار  دوخ  ياهتسه  ییاناوت  دناوتیم 
Arms Procurement in Iran: Ad Hoc Decisions Making and Ambivalent Decision [ "63]
Makers", in Eric Arnett (ed), Beyond Threat perception: Military Technology and offensive

(. Capacity in Soutlern Asia, (Oxford University Press, 1999
(. دادرخ 1377 هرامش 110(17  ادرف ، همانزور  لاؤس ، کی  هب  خساپ  [ 64]

یماظن روما  رتفرط  یب  نارظان  طـسوت  ینارگن  کـی  ناونع  هب  هکلب  ياهتـسه  ياهحالـس  يارب  یلیلد  ناونع  هب  نینچمه  عضوم  نیا  [ 65]
. دهدیم قوس  یگدنرادزاب  هیرظن  يوس  هب  ار  ناریا  هلمح ، هب  دیدهت  یعقاو  رطخ  دندقتعم  هک  هتفای  ساکعنا  تنرآ  کیرا  دننام  ناریا 

Eric Arnett,"Iran is Not Iraq", The Bulletin of the Atomic 8 Cientists 54, 1.Jauary/ February

.1998
. نیشیپ لاؤس ، »  کی  هب  خساپ  [ » 66]

تیمها بسک  روـظنم  هب  ياهتـسه  ياهحالـس  رارقتـسا  هـب  ناریا  زاـین  دروـم  رد  دوـخ  عـضوم  يارب  ياهتـسه  ياهحالـس  ناراداوـه  [ 67]
ناریا ياهتسه  ياهحالس  لاثم «  يارب  تاتـسنزیآ  لکیام  هتفگ  هب  انب  دننکیم . بسک  ینابیتشپ  هرظتنم  ریغ  یلفاحم  زا  رگید  راب  ياهقطنم ،

رداق ار  نآ  داد و  دهاوخ  رارق  روشک  نیا  رایتخا  رد  شناگیاسمه  باعرا  يارب  یلیاسو  درک ، دهاوخ  لیدبت  ياهقطنم  یماظن  تردق  هب  ار 
هار اهنت  تسا  نکمم  نینچمه  ياهتسه  ياهحالس  دننادیم ... روشک  نیا  هتسیاش  ار  نآ  قح  هب  شناربهر  هک  درک  دهاوخ  یـشقن  يافیا  هب 
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نکمم ياهتـسه  ياهحالـس  يهمانرب  هک  یلاح  رد  دشاب . شداصتقا  يزاسدوبان  نودب  یماظن ، تردـق  هب  ندـش  لیدـبت  تهج  ناریا  يارب 
 « تشاد دهاوخ  رب  رد  هنیزه  رالد  درایلیم  اههد  روشک  نیا  فراعتم  یماظن  يورین  يزاسزاب  دشاب ، هتشاد  رب  رد  هنیزه  رالد  اهدرایلیم  تسا 

. تسا ياهتسه  ياهحالس  نافلاخم  يداصتقا  لالدتسا  هب  یمومع  خساپ  اهنت  يداصتقا  لالدتسا  عون  نیا  منادیم ، نم  هک  اجنآ  ات  نیشیپ . . 
ياهتسه ياهحالس  همانرب  فلاخم  دیاب  دوریم  نامگ  هک  دننکیم  هئارا  یجراخ  يدارفا  ار  اهلالدتـسا  نیا  هک  تسا  نیا  رد  بلاج  هتکن 

. دنشاب ناریا 
ياهشیامزآ دروم  رد  هک  دـش  ماجنا  یلناپ  رد  یناخرگـسع  بیبح  ینارنخـس  رد  ژیتسرپ  یعامتجا و  كرحت  تاحالطـصا  دربراـک  [ 68]

ذاختا اب  ینارنخـس  نیا  رد  یناـخ  رگـسع  دوب . هتفاـی  بیترت  نئوژ 1378  رد 9  سلجم  ياـهشهوژپ  زکرم  رد  ناتـسکاپ  دـنه و  ياهتـسه 
هیاسمه کی  تردق  رگا  هنایارگ «  عقاو  كرد  ربانب  هک  دنکیم  لالدتـسا  نینچ  هدرک و  در  ار  یمالـسا  بمب  هدیا  هنایارگ ، عقاو  یعـضوم 

هدـش جرد  سلجم  ياـهشهوژپ  زکرم  هسلج  تروص  رد  یناخرگـسع  ینارنخـس  رتشیب . »  هن  دوشیم و  رتمک  امـش  تینما  دـبای ، شیازفا 
. تسا

. نیشیپ ياهتسه »  ياهشیامزآ  [ » 69]
ات لاثم ، يارب  تسا . هدوب  لایس  رایـسب  ناریا  رد  یجراخ  تسایـس  عضاوم  هک  منکیم  تبحـص  یـسایس  فیط  ود  ره  زا  لیلد  نیا  هب  [ 70]

اکیرمآ ناریا و  نیب  طباور  هرابرد  ثحب  عون  ره  زا  رثؤم  روط  هب  هک  دـندوب  یتنـس »  پچ  امومع «  ياههورگ  نیا  یمتاخ ، ياـقآ  باـختنا 
هئطوـت ار  هطبار  داـجیا  هب  لـیامت  هک  تسا  راـک  هظفاـحم  تسار  نـیا  هـم 1997 ، زا  دــندرکیم . یقلت  شزاـس  ار  نآ  هدرک و  يریگوـلج 

. دنادیم
. نیشیپ ياهتسه ، »  ياهشیامزآ  [ » 71]

رد یللملانیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  رد  ییامهدرگ  کی  رد  نارهت  هاگـشناد  دیتاسا  زا  یناخرگـسع  نیـشیپ . یناخرگـسع ، بیبح  [ 72]
هک تسا  ياهراـشا  اـهنت  نیا  درک . رارکت  ار  عـضوم  نـیا  رگید  راـب  ربتکا 1999  رد 9  ناریا  هیلع  تادـیدهت  فیرعت  دروـم  رد  يراـنیمس 
زین يرگید  قیرط  هب  ار  یناخرگـسع  ياهتبحـص  هتبلا ، تفاـیرد . ار  ناریا  طـسوت  ياهتـسه  هماـنرب  کـی  نتـشاد  لاـمتحا  نآ  زا  ناوتیم 

رد هک  دنکیم  رکف  ياهتـسه  ياهحالـس  همانرب  رادفرط  کی  یتح  هک  دشاب  نیا  نیبم  تسا  نکمم  اهتبحـص ، نیا  درک . ریـسفت  ناوتیم 
ناریا يارب  نآ  حیحـص  يارجا  مدع  ضقن NPT و  ناتـسکاپ  شیامزآ  طسوت  هدـش  داجیا  تصرف  همتاخ  زا  سپ  لاس ، دـنچ  طقف  تدـم 

. دوب دهاوخ  كانرطخ  رایسب 
تحت ار  ياهژورپ  یللملا ، نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  لاثم ، يارب  دریگب . تروص  اهدعب  تسا  نکمم  هنیمز  نیا  رد  رتلصفم  ثحب  [ 73]

دوخ راک  روتـسد  رد  یلامـش  هرک  قارع و  ناریا ، رب  هژیو  دیکأت  اب  موس »  ناهج  ياهروشک  یلم  تینما  رب  ندش  ياهتـسه  تاریثأت  ناونع « 
زین هناـیارگ و  تحلـصم  ياـههبنج  زا  ياهتـسه  ياهحالـس  صرق  اـپ  رپ و  فلاـخم  لدنـشور ، لـیلج  هژورپ ، نـیا  ریدـم  تـسا . هداد  رارق 

ار نآ  زا  رتشیب  يزیچ  هن  یسایس و  مادقا  کی  ناونع  هب  راکهار ، نیا  نتـشاد  هگن  ظوفحم  هیـصوت  لامتحا  وا  لاح ، نیا  اب  تسا . يداصتقا 
ربماسد 1999. یصخش ، تاطابترا  دنکیم . »  ینیب  شیپ 

 / یناجنسفر طسوت  یجراخ  تسایـس  تیاده  هوحن  تسا و  هدوبن  یمتاخ  تلود  هجوتم  افرـص  تاداقتنا  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  [ 74]
. دریگیم رب  رد  زین  ار  یتیالو 

. نیشیپ دنواب ، [ 75]
Brion G. Chow. Emerging National Space Launch Programs: Economics and [ 76]
Safeguards, Rand / R-4179 - USDP, (The RAND Corporation: Santa Monica, CA, 1993), pp.43-

.46
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تینما یعافد و  تاعلاطم  زکرم  هب  قلعتم  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  یبوخ  رایـسب  تیاس  بو  زا  ناریا  ياـهکشوم  هب  طوبرم  ياـههداد  [ 77]
 « . WWW.cdiss.org دشابیم « . ایناتیرب  یللملا  نیب 

جیار يوگلا  زا  تسا  نکمم  کـشوم  دـیلوت  هک  داد  رادـشه  رد 1998  تسا  هدـش  لیکـشت  بزح  ود  ره  زا  هک  دلفـسمار  سـالجا  [ 78]
. دناهتفای رارقتسا  قفوم ، شیامزآ  کی  زا  سپ  اهکشوم  هک  دنکیم  هراشا  يدراوم  هب  دنکن و  تیعبت  گرزب  ياهتردق 

States, Report of the Commission to Assess the Ballistic Missile Threat Executive

Sumonary, July 16, 1998, 21- 22 United the to
، دروآرب نیا  هیاپ  رب  تفرگ . رارق  رظن  دـم  یکیتسلاب  ياهکشوم  تادـیدهت  هرابرد  ربماتپـس 1999  یلم  تاعالطا  دروآرب  رد  رادشه  نیا 

دربراک زا  یـشان  ینف ) ای  راکـشآ   ) دـیدهت لیلد  هب  رتشیب  اهنآ  یماظن  شزرا  هک  ارچ  دنـشاب  ناـنیمطا  لـباق  یلیخ  اـهکشوم  تسین  مزـال 
ياهحرط و  شیامزآ -  کی  ماجنا  اهنت  دیاش  زاورپ -  شیامزآ  رتهاتوک  ياههمانرب  اب  اهنآ ... زا  هدافتـسا  یعطق  ابیرقت  هجیتن  هن  تساهنآ و 

. دش دهاوخ  هاتوک  الامتحا  یماظن  ياههدافتسا  يارب  کشوم  ندوب  سرتسد  رد  ات  زاورپ  شیامزآ  نیتسخن  نیب  نامز  هداس ، هوقلاب  رارقتسا 
رد ای  دـیدهت  رازبا  ناونع  هب  نآ  زا  هدافتـسا  دـهد ، ماجنا  زیمآ  تیقفوم  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  ساسح  يزاورپ  فیاظو  کشوم  هک  یماـگنه 
هب کشوم  رارقتـسا  خیرات  هن  مینکیم و  ینیب  شیپ  ار  زاورپ  شیامزآ  نیتسخن  لاس  ام  ور ، نیا  زا  دوب . دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  یماظن  شقن 

. دیدهت کی  روهظ  هیلوا  هناشن  ناونع 
زین و 

Statement for the Record to the senate Foreign Relations Committee,"Foreig Missile

Development and the Ballistic Missile Threat to the Unitel States Through 2015" by Robert

D. Walpole National Intelligence officer for Strategic and Nuclear Programs, 16
.September, 1999

تیاس رد  سرتسد  لباق 
.WWW.cia.govlcia / poblic - affairs / speeches / archives / 1999 / walpole.htmٌٌٌ

.Reuters,"Iran Test - Fires Controversial Shahab Missile", 2:35 PM Joly 15,2000.ET [ 79]
: رد سرتسد  لباق  دش  رازگرب  یگنراک  یللملا  نیب  داینب  طسوت  رد 1998 ، هک  يدرگ  زیم  رد  یلم  روگ  سییر  نانخس  [ 80]

 « . WWW.ceip.org / programs / npp / cruise4.htm » 
ب: ك . نردم ر . یکشوم  عافد  ربارب  رد  تامهم  ماگنه  دوز  يزاساهر  زا  هدافتسا  يراوشد  يهرابرد  ثحب  يارب  [ 81]

.Defense News, June 19, 2000, p.19 & Defense News, Joly 24, 2000, P.26

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

